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Влияние систематических занятий большим теннисом на уровень 
физической работоспособности и функционального состояния 

организма мальчиков и девочек 12-14 лет
Бабий В.Г.

Запорожский национальный университет

Аннотации:
Проведено изучение особенностей 
изменения физической работоспо-
собности, функционального со-
стояния и физического здоровья 
мальчиков и девочек 12-14 лет под 
влиянием систематических заня-
тий теннисом. Результаты иссле-
дования позволили констатировать 
высокую эффективность предло-
женной детям программы трени-
ровочных занятий, которая способ-
ствовала выраженной оптимизации 
их функционального состояния, 
физической работоспособности и 
физического здоровья.

Бабій В.Г. Вплив систематичних занять вели-
ким тенісом на рівень фізичної працездатності 
та функціонального стану організму хлопчиків 
і дівчаток 12-14 років. Вплив систематичних за-
нять великим тенісом на рівень фізичної працез-
датності та функціонального стану організму хлоп-
чиків і дівчаток 12-14 років. Проведено вивчення 
особливостей зміни фізичної працездатності, 
функціонального стану та фізичного здоров’я у 
хлопчиків і дівчаток 12-14 років під впливом систе-
матичних занять тенісом. Результати дослідження 
дозволили констатувати високу ефективність за-
пропонованої дітям програми тренувальних за-
нять, яка сприяла вираженій оптимізації їхнього 
функціонального стану, фізичної працездатності 
та фізичного здоров'я. 

Babiy V.G. Influence of systematic 
studies in large tennis on the level 
of physical capacity and functional 
state of organism of boys and girls 
12-14 years. The study of features of 
change of physical capacity, functional 
state and physical health of boys and 
girls 12-14 years under act of system-
atic studies in tennis is conducted. 
Research results allowed to establish 
high efficiency of the program of train-
ings employments, which was instru-
mental in the expressed optimization 
of their functional state, physical ca-
pacity and physical health, offered to 
the children.

Ключевые слова:
физическая работоспособность, 
функциональное состояние, фи-
зическое здоровье, мальчики и де-
вочки, 12-14 лет, теннис.

фізична працездатність, функціональний стан, 
фізичне здоров’я, хлопчики і дівчатка 12-14 років, 
теніс.

physical capacity, functional state, 
physical health, boys and girls 12-14 
years, tennis

Введение.1

В настоящее время среди детей школьного возрас-
та отмечается недостаточный уровень их физической 
подготовленности, а также функционального состоя-
ния ведущих физиологических систем и уровня фи-
зического здоровья в целом. По мнению большинства 
специалистов одной из главных причин данной ситуа-
ции является высокий уровень их гиподинамии, несо-
блюдение основных принципов здорового образа жиз-
ни [1, 2, 5, 7].

Исследованиями значительного количества авторов 
по данной проблеме показано положительное влия-
ние систематических занятий физической культурой и 
спортом на функциональное состояние и уровень здо-
ровья развивающегося организма [3, 4, 6]. Вместе с тем, 
практически отсутствуют экспериментальные работы, 
связанные с изучением влияния на детский организм 
таких видов спортивной деятельности, как теннис, по-
лучивший в последнее время значительное развитие, 
как в Украине, так и во всем мире. Очевидно, что толь-
ко детальное исследование особенностей реакции дет-
ского организма на систематические занятия теннисом, 
способны стать основой для создания наиболее эффек-
тивной программы тренировочных занятий по данному 
виду спорта для детей школьного возраста.

Актуальность и несомненная практическая значи-
мость указанной проблемы послужили предпосылками 
для проведения настоящего исследования. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР За-
порожского национального университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования стало изучение влияния систе-

матических занятий теннисом на функциональное со-
стояние, уровень физической работоспособности и фи-
зического здоровья мальчиков и девочек 12-14 лет. 

© Бабий В.Г., 2010

Результаты исследования. 
В соответствии с целью исследования нами было 

проведено обследование 37 мальчиков и 44 девочки в 
возрасте 12-14 лет. Все школьники и школьницы были 
разделены на две группы: основную (19 мальчиков и 23 
девочки), представители которой в течение 8 месяцев 
систематически занимались большим теннисом и кон-
трольную (18 мальчиков и 21 девочка), представители 
которой занимались физической культурой по школь-
ной программе. 

У всех обследованных детей в начале экспери-
мента, через 4 и 8 месяцев определяли: уровень фи-
зической работоспособности с помощью функцио-
нальной пробы Руфье-Диксона с расчетом индекса 
работоспособности (ИР, абсолютные единицы, а.е.); 
уровень физического состояния (УФС, а.е.) - по мето-
дике Пироговой-Иващенко; уровень функционального 
состояния систем кровообращения (УФСссс, баллы), 
внешнего дыхания (УФСвд, баллы) и физического здо-
ровья (УФЗ, баллы) - с помощью разработанной нами 
компьютерной программы «Школяр-люкс» [8]. 

Все полученные в ходе исследования эксперимен-
тальные материалы были обработаны с использовани-
ем статистического пакета Microsoft Exell.

В соответствии с целью эксперимента оценку степе-
ни влияния систематических занятий теннисом на со-
стояние детей подросткового возраста мы проводили на 
основе результатов сравнительного анализа динамики 
их физической работоспособности, функционального 
состояния и физического здоровья.

Как видно из результатов, приведенных в таблице 1, 
в начале исследования нам не удалось зарегистрировать 
достоверных межгрупповых различий между мальчика-
ми и девочками основной и контрольной групп.

Независимо от пола, у всех обследованных детей в 
возрасте 12-14 лет до начала систематических занятий 
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большим теннисом отмечались «ниже среднего» уровни 
физического состояния их организма (УФС) (значения 
данного показателя колебались в интервале от 0,42±0,01 
а.е до 0,46±0,01 а.е.) и функционального состояния си-
стемы кровообращения (УФСссс) (41,39±1,58 балла 
- 47,43±1,49 балла), «низкие» уровни функциональ-
ного состояния системы внешнего дыхания (УФСвд) 
(26,16±1,92 балла - 28,74±1,11 балла) и физического 
здоровья (УФЗ) (22,54±1,83 балла - 29,57±3,02 балла). 
Кроме этого среди обследованных мальчиков данного 
возраста регистрировался «средний», а среди девочек 
«ниже среднего» уровень физической работоспособно-
сти их организма (ИР). 

В соответствии с разработанной нами схемой экс-
перимента следующее обследование школьников и 
школьниц 12-14 лет, принявших участие в исследова-
нии, было проведено через 4 месяца. Для удобства ин-
терпретации данных мы посчитали возможным исполь-
зовать на этом этапе работы величины относительного 
изменения значений изучаемых параметров к таковым, 
полученным в начале эксперимента.

Как видно из таблицы 2 уже через 4 месяца систе-
матических занятий теннисом у мальчиков и девочек 
основной группы отмечалась позитивная тенденция из-
менения использованных в работе показателей.

Так, для мальчиков-теннисистов была характерна 
тенденция к более выраженным темпам улучшения 
их физического состояния (УФС), физической ра-
ботоспособности (ИР), функционального состояния 
системы внешнего дыхания (УФСвд), а также досто-
верно более высокие значения относительного при-
роста значений уровня физического здоровья (УФЗ) 
(соответственно 12,53±1,34% против 7,92±1,34% в 
контрольной группе).

Практически аналогичные данные были получены 
и при анализе результатов эксперимента среди девочек 
данного возраста. У представительниц основной груп-
пы была зарегистрирована тенденция к более высоким 
темпам позитивных изменений УФС, ИР, УФСвд, УФЗ, 
а также статистически значимо более выраженные вели-
чины улучшения функционального состояния сердечно-
сосудистой системы их организма (4,49±1,42% против 
0,22±1,33% среди школьниц контрольной группы). 

Таблица 1
Величины изученных показателей у мальчиков и девочек 12-14 лет основной и контрольной групп в на-

чале эксперимента (М±м)

Показатели
Мальчики Девочки

Контрольная группа Основная группа Контрольная группа Основная группа

УФС, а.е. 0,46±0,01
ниже среднего

0,43±0,02
ниже среднего

0,42±0,01
ниже среднего

0,43±0,01
ниже среднего

ИР, а.е. 9,98±0,31
средний

10,56±0,53
средний

11,06±0,26
ниже среднего

10,82±0,31
ниже среднего

УФСссс, баллы 41,39±1,58
ниже среднего

45,79±1,90
ниже среднего

42,33±1,51
ниже среднего

47,43±1,49**
ниже среднего

УФСвд, баллы 28,17±3,07
низкий

26,16±1,92
низкий

26,24±1,48
низкий

28,74±1,11
низкий

УФЗ, баллы 29,57±3,02
низкий

26,02±2,31
низкий

22,54±1,83
низкий

25,69±2,31
низкий

Таблица 2
Величины относительного прироста изученных показателей у мальчиков и девочек 12-14 лет основной и кон-
трольной групп после 4 месяцев эксперимента (в % к значениям данных показателей, зарегистрированных в 

начале исследования)

Показатели
Мальчики Девочки

Контрольная группа Основная группа Контрольная группа Основная группа

УФС 4,85±1,32 6,32±1,28 3,12±1,34 3,93±1,32

ИР -3,84±1,34 -5,98±1,27 -2,84±1,27 -5,31±1,29

УФСссс 2,28±1,33 2,99±1,35 0,22±1,33 4,49±1,42*

УФСвд 7,69±1,35 10,26±1,39 7,44±1,34 10,44±1,40

УФЗ 7,92±1,34 12,53±1,34** 12,49±1,34 15,71±1,38
Примечание: здесь и далее - * - p < 0,05; ** - - p < 0,01; *** - - p < 0,001 по сравнению с контрольной 

группой.
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Наиболее выраженные межгрупповые различия 
были получены нами, как и предполагалось, через 8 ме-
сяцев после начала исследования.

В соответствии с материалами, представленными 
в таблице 3, через 8 месяцев систематических занятий 
теннисом у школьников 12-14 лет отмечалась тенденция 
к более высоким значениям уровня их физической рабо-
тоспособности (значения ИР соотносились как 9,11±0,28 
а.е. и 9,23±0,21 а.е.), функционального состояния дыха-
тельной системы (32,58±1,73 балла и 31,78±2,45 балла) 
и уровня физического здоровья (34,36±1,79 балла и 
33,87±2,18 балла). Более того, к данному этапу экспе-
римента у представителей основной группы регистри-
ровался достоверно более высокий, чем в контрольной 
группе, уровень функционального состояния системы 
кровообращения (значения УФСссс соотносились как 
49,53±1,71 балла и 43,06±1,21 балла).

Еще более выраженными оказались межгруппо-
вые различия в группе обследованных девочек. Че-
рез 8 месяцев занятий большим теннисом у школьниц 
12-14 лет были зафиксированы статистически значимо 
более высокие, чем у представительниц контрольной 
группы, значения УФС (соответственно 0,47±0,01 а.е. 
и 0,44±0,01 а.е.), ИР (9,59±0,21 а.е. и 10,46±0,17 а.е.), 

УФСссс (52,61±1,47 балла и 43,33±1,38 балла), УФСвд 
(36,35±0,99 балла и 30,76±1,26 балла) и УФЗ (36,15±1,99 
балла и 27,63±1,55 балла).

Полностью подтвердили объективность приведен-
ных данных и результаты сравнительного анализа вели-
чин относительного изменения изученных показателей 
к заключительному этапу эксперимента.

В соответствии с данными, приведенными в табли-
це 4, независимо от пола, для представителей основной 
группы были характерны достоверно более лучшие 
значения относительного прироста УФС, ИР, УФСссс, 
УФСвд и УФЗ.

Так, межгрупповые соотношения по УФС среди 
мальчиков контрольной и основной группы выглядели 
как 9,62±1,18% и 16,51±1,17%, по ИР как -7,51±1,20% 
и -13,76±1,13%, по УФСссс - 4,03±1,26% и 8,16±1,34%, 
УФСвд - 12,82±1,28% и 24,55±1,34%, а по УФЗ – как 
14,54±1,23% и 32,03±1,27%.

Среди девочек изменения УФС составили 8,85±1,35% 
у школьниц-теннисисток и 5,90±1,29% у школьниц 
контрольной группы, изменения ИР – соответственно 
-11,33±1,21% и -5,43±1,19%, УФСссс - 10,91±1,41% 
и 2,36±1,35%, УФСвд - 26,48±1,34% и 17,24±1,31%, а 
УФЗ - 40,70±1,32% и 22,57±1,31%.

Таблица 3
Величины изученных показателей у мальчиков и девочек 12-14 лет основной и контрольной групп через 8 меся-

цев после начала эксперимента

Показатели
Мальчики Девочки

Контрольная группа Основная группа Контрольная группа Основная группа

УФС, а.е. 0,50±0,01
ниже среднего

0,50±0,01
ниже среднего

0,44±0,01
ниже среднего

0,47±0,01*
ниже среднего

ИР, а.е. 9,23±0,21
средний

9,11±0,28
средний

10,46±0,17
средний

9,59±0,21**
средний

УФСссс, баллы 43,06±1,21
ниже среднего

49,53±1,71**
средний

43,33±1,38
ниже среднего

52,61±1,47***
средний

УФСвд, 
Баллы

31,78±2,45
низкий

32,58±1,73
ниже среднего

30,76±1,26
низкий

36,35±0,99**
ниже среднего

УФЗ, баллы 33,87±2,18
ниже среднего

34,36±1,79
ниже среднего

27,63±1,55
низкий

36,15±1,99**
ниже среднего

Таблица 4
Величины относительного прироста изученных показателей у мальчиков и девочек 12-14 лет основной и кон-
трольной групп после 8 месяцев эксперимента (в % к значениям данных показателей, зарегистрированных в 

начале исследования)

Показатели
Мальчики Девочки

Контрольная группа Основная группа Контрольная группа Основная группа

УФС 9,62±1,18 16,51±1,17*** 5,90±1,29 8,85±1,35*

ИР -7,51±1,20 -13,76±1,13*** -5,43±1,19 -11,33±1,21**

УФСссс 4,03±1,26 8,16±1,34* 2,36±1,35 10,91±1,41***

УФСвд 12,82±1,28 24,55±1,34*** 17,24±1,31 26,48±1,34***

УФЗ 14,54±1,23 32,03±1,27*** 22,57±1,31 40,70±1,32***



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

6

Выводы. 
Представленные в данном исследовании экспери-

ментальные материалы позволили констатировать вы-
раженное положительное влияние систематических за-
нятий теннисом на функциональное состояние, уровни 
физической работоспособности и физического здоровья 
мальчиков и девочек 12-14 лет. Очевидно, что широкое 
привлечение школьников к занятиям данным видом 
спорта будет способствовать оптимизации их общей 
физической подготовленности и состояния здоровья в 
целом. 

Перспективы дальнейших исследований. Планиру-
ется дальнейшее изучение особенностей изменения ин-
тегральных показателей физической подготовленности 
и функционального состояния организма юных тенни-
систов различных возрастных групп на различных эта-
пах многолетней спортивной подготовки.
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Основні аспекти професійної підготовки майбутніх 
фахівців з фізичної реабілітації у Польщі

Бєлікова Н.О.
Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Анотації:
Проаналізовано основні підходи до 
системи підготовки професійних ка-
дрів з фізичної реабілітації (фізичної 
терапії) у Польщі. Розкрито правові 
основи професії фізичного терапев-
та. Висвітлено основні положення 
Державного освітнього стандарту за 
напрямом підготовки “Фізіотерапія” 
та особливості набуття спеціаліза-
ції для магістрів фізичної терапії та 
фізичної реабілітації. Основні від-
мінності між системами підготовки 
фізичних терапевтів (фізичних ре-
абілітологів) у Польщі та Україні ві-
дображають пріоритети соціальної 
політики та охорони здоров’я цих 
країн.

Беликова Н.А. Основные аспекты про-
фессиональной подготовки будущих спе-
циалистов по физической реабилитации 
в Польше. Проанализированы основные 
подходы к системе подготовки профес-
сиональных кадров по физической реаби-
литации (физической терапии) в Польше. 
Раскрыты правовые основы профессии фи-
зического терапевта. Отражены основные 
положения  Государственного образователь-
ного стандарта по направлению подготовки 
“Физиотерапия” и особенности приобрете-
ния специализации для магистров физиче-
ской терапии и физической реабилитации. 
Основные отличия между системами под-
готовки физических терапевтов (физических 
реабилитологов) в Польше и Украине ото-
бражают приоритеты социальной политики 
и здравоохранения этих стран.

Bielicova N.O. Basic aspects of 
professional training of future specialists 
in physical rehabilitation in Poland. The 
basic going is analysed near the system 
of training of professional personnels 
on a physical rehabilitation (to physical 
therapy) in Poland. Legal frameworks 
of profession of physical internist are 
exposed. The substantive provisions  of the 
State educational standard are reflected to 
direction of preparation “Physiotherapy”. 
The features of acquisition of specialization 
for the master’s degrees of physical therapy 
and physical rehabilitation are presented. 
Basic differences between the systems 
of preparation of physical internists in 
Poland and Ukraine represent priorities of 
social policy and health protection of these 
countries.

Ключові слова:
Польща, державний, стандарт, фі-
зична, реабілітація, фізіотерапія. 

Польша, государственный, стандарт, фи-
зическая, реабилитация, физиотерапия. 

Poland, state, standard, physical 
rehabilitation, physiotherapy. 

Вступ.1

Для реалізації позитивних тенденцій у вищій освіті 
України необхідне вивчення міжнародного досвіду під-
готовки фахівців, яке потребує критичного аналізу здо-
бутків освітніх систем закордонних країн та адаптації 
цих здобутків до національних потреб. 

Нині підготовка кадрів за напрямом “Здоров’я лю-
дини” здійснюється розрізнено, за умов неврегульо-
ваності правового поля діяльності фахівців з фізичної 
реабілітації, здебільшого без врахування міжнародного 
досвіду, а тільки на підставі суб’єктивного трактування 
місця і ролі фізичної реабілітації в національних сис-
темах фізичної культури та охорони здоров’я. Тому ви-
вчення різних аспектів професійної підготовки майбут-
ніх фахівців з фізичної реабілітації (фізичної терапії) 
у зарубіжних країнах слугуватиме потребам розвитку 
галузі фізичної реабілітації в Україні.

Аналіз літератури з досліджуваної проблеми по-
казав, що зарубіжний досвід підготовки фахівців у 
сфері фізичної культури та спорту досліджували такі 
вітчизняні вчені: Л.П.Сущенко – професійну підготов-
ку майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту 
у зарубіжних країнах; Р.П.Карпюк, професійну під-
готовку майбутніх фахівців для галузі адаптивної фі-
зичної культури в зарубіжних країнах; Є.Н.Приступа 
– тенденції підготовки фахівців фізичного виховання і 
спорту в Європі; Т.Ю.Осадча – професійну підготовку 
викладачів фізичного виховання в університетах США; 
І.Х.Турчик – організацію фізичного виховання у шко-
лах Великобританії тощо. Зарубіжний досвід підготов-
ки фахівців з фізичної реабілітації ґрунтовно вивчали: 
А.М.Герцик – в Канаді; А.М.Кавакзе Ризик – в Йорданії. 
Польський досвід накопичений, переважно, в площині 
підготовки вчителів фізичного виховання (В.Пасічник, 
Р.Мушкета). 

Таким чином, актуальність піднятої проблеми по-
лягає у відсутності у вітчизняній літературі досліджень 
системи підготовки фахівців з фізичної реабілітації у 
© Бєлікова Н.О., 2010

Польщі та можливості використання досвіду сусідньої 
держави у вітчизняній підготовці таких фахівців.

Робота виконана згідно плану НДР Луцького інсти-
туту розвитку людини Університету “Україна”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – визначити та проаналізувати осно-

вні тенденції системи професійної підготовки майбут-
ніх фахівців з фізичної реабілітації у Польщі. 

Результати дослідження.
Аналізом інформаційних ресурсів мережі Інтернет 

встановлено, що у Польщі фахівців з фізичної терапії 
(фізичної реабілітації) готують академії фізичного ви-
ховання, медичні навчальні заклади та державні коле-
джі і університети. Як правило, перший цикл навчання 
триває 3-3,5 років і закінчується присвоєнням ступеня 
бакалавра з фізіотерапії (licencjata fizjoterapii). Випус-
кники, які продовжують навчання, отримують ступінь 
магістра (magistеr fizjoterapii), який присвоюється після 
закінчення 5-6 років навчання в університеті, або через 
2-2,5 років додаткового навчання на здобуття ступеня 
магістра.

Рrof. dr hab. PhD. Jerzy Grossman з Варшавської ака-
демії фізичного виховання зазначає, що реабілітація, 
рекреація, фізіотерапія, фізична терапія, велнес, корек-
ція, фізична активність – всі ці поняття мають окремі 
визначення, однак, в практиці часто використовуються 
як синоніми навіть фахівцями. Раніше реабілітологи та 
фізіотерапевти навчалися окремо. Перші фахівці були 
підготовлені для роботи з людьми з особливими потре-
бами, а другі знали, як працювати зі спеціалізованим 
обладнанням. Фахівці з реабілітації здобували кваліфі-
кацію магістра, з фізіотерапії – бакалавра. Автор зазна-
чає, що і нині використовується термін реабілітація у 
зв’язку з фізіотерапією, хоча він має більш ширше по-
няття. Jerzy Grossman зауважує, що до недавнього часу 
реабілітологи не могли займати відповідальні посади в 
галузі охорони здоров’я. Тепер ситуація змінилася. В 
реабілітаційних відділеннях лікувальних закладів все 
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частіше працюють фахівці галузі фізичної реабілітації 
(specjalista rehabilitacji ruchowej), які є випускниками 
академій фізичного виховання (Akademii Wychowania 
Fizycznego) [1]. 

Оскільки проблема працевлаштування за фахом 
нині стоїть гостро і для фахівців з фізичної реабілітації 
в Україні (Наказ МОЗ України від 27.10.2008р. №614 
“Про подальший розвиток та удосконалення лікарсько-
фізкультурної служби в Україні”, пункт 2.8.1. При-
мірна посадова інструкція медичної сестри (інструк-
тора) з лікувальної фізкультури; Лист від 03.12.2009р. 
№364/13/116-09 Міністерства праці та соціальної по-
літики України “Про внесення змін до Класифікатора 
професій” щодо назви професії “професіонал з фізич-
ної реабілітації”), цікавим є досвід сусідньої держави з 
правого врегулювання даного питання.

В документах Польського товариства фізіотерапії 
(Рolskіе towarzystvo fizjoterapii) зазначено, що фахівець 
з фізичної терапії працює в галузі охорони здоров’я на 
засадах професійного партнерства з лікарем – фахів-
цем з медичної реабілітації. Його завдання полягає у 
проведенні діагностичних тестів з метою надання ре-
комендацій щодо використання тренувальних програм 
і особистий контроль за їх виконанням. В той же час 
існують певні проблеми в регуляції професійного ста-
тусу фізіотерапевта, який би чітко і в повному обсязі 
визначав його компетенції і професійні знання, вміння 
та навички, норми професійної етики [4].

Головна рада з питань зайнятості населення Поль-
щі (Rada Główna Szkolnictwa Wyszego Publiczne Słuby 
Zatrudnienia) дає роз’яснення, що умовою професій-
ної роботи за фахом “фізична терапія” є вища освіта 
за напрямом “фізіотерапія”. По завершенні навчання 
і отримання ступеня магістра фізіотерапії/реабілітації 
(magistra fizjoterapii/rehabilitacji), випускники мають 
право на отримання наукового ступеня доктора наук 
з фізичної культури (doktora nauk kultury fizycznej). 
Основною метою професійної діяльності фізіотера-
певта – фахівця з фізичної реабілітації, є часткове або 
повне відновлення функцій людей з особливими потре-
бами з використанням фізичних вправ з лікувальною 
метою [5].  

В ході проведеного дослідження було виявлено, що 
правові основи професії фізіотерапевт–фізичний реа-
білітолог у Польщі закладені в наступних документах. 
В Постанові Міністра праці та соціальної політики від 
20.04.1995 р. зазначено: “Класифікація професій та спе-
ціальностей, розділ IV – Охорона здоров’я, “фахівець 
з фізичної реабілітації безпосередньо пов’язаний з 
охороною здоров’я, а професія фізіотерапевт є медич-
ною професією”. В Постанові Міністра економіки та 
праці від 8.12.2004 р. в додатку до класифікацій про-
фесій та спеціальностей на ринку праці вказано: “Фа-
хівці охорони здоров’я, № 223903 – Фізіотерапевт (Poz. 
223903 Fizjoterapeuta)”. В Положенні Міністра охорони 
здоров’я про реєстрацію лікувальних закладів, в додат-
ку до 5-го розділу, в якому відображений перелік ме-
дичних посад, відмічено, що до групи медичних про-
фесій належить магістр з фізичної реабілітації (Master 
rehabilitacji ruchowej).

У статутних документах Польського товариства фізі-
отерапії висвітлено вимоги до освіти людини, яка може 

працювати за фахом “фізіотерапевт”: 1.  Особа, яка до 
31.12.2997 р. закінчила середню професійну школу і 
отримала диплом бакалавра фізіотерапії. 2. Особа, яка 
до 31.12.1979 р. розпочала здобувати вищу освіту за на-
прямом “фізичне виховання” і отримала кваліфікацію 
магістра та продовжила дворічне навчання по спеціа-
лізації “лікувальна фізкультура та фізична реабіліта-
ція”, підтверджене сертифікатом інструктора фізичної 
реабілітації та лікувальної гімнастики. 3. Особа, яка до 
31.12.1979 р. розпочала здобувати вищу освіту за на-
прямом “фізичне виховання” і отримала кваліфікацію 
магістра та закінчила 3-місячні спеціалізовані курси з 
реабілітації згідно з розпорядженням Виконавчого ко-
мітету фізичної культури (Głównego Komitetu Kultury 
Fizycznej). 4. Особа, яка до 31.12.1979 р. здобула вищу 
освіту за напрямом ВНЗ “фізична реабілітація” і отри-
мала кваліфікацію магістра. 5. Особа, яка до 31.12.1979 
р. здобула вищу освіту за напрямом ВНЗ “фізіотерапія” 
згідно освітніх стандартів, і отримала ступінь бакалав-
ра або магістра [8]. 

У Розпорядженні Міністра охорони здоров’я від 
14.11.2008 р. про внесення змін в Положення про отри-
мання звання спеціаліста в галузі охорони здоров’я в 
Додатку № 1 “Перелік професій, в яких можна отрима-
ти звання спеціаліста з відповідними спеціалізаціями” 
зазначено, що магістр за фахом “фізіотерапія/ фізична 
реабілітація”, здобувши спеціалізацію “фізіотерапія”, 
може працювати спеціалістом в галузі фізіотерапії. 
Магістр за фахом “фізіотерапія/ фізична реабілітація”, 
який здобув спеціалізацію “зміцнення здоров’я та оздо-
ровча освіта ”, може працювати спеціалістом в галузі 
охорони здоров’я та оздоровчої освіти [4].

Таким чином, професійний статус фізичних те-
рапевтів у Польщі належить до компетенції галу-
зі охорони здоров’я і належить до медичних про-
фесій. Цікавим в цьому плані є дослідження Gotlib 
Joanny і співав., які порівняли відношення до професії 
фізіотерапевта студентів перших курсів різних типів 
вищих навчальних закладів Польщі, де готують фахівців 
в даній галузі, і виявили, що більшість студентів 
вважають, що професійний статус фізіотерапевтів 
нижчий, ніж у лікарів (більше 52 %), але вищий, ніж 
у медсестер (більше 70 %). 92 % студентів рахують, 
що фізіотерапевти і лікарі повинні працювати разом 
як партнери. Багато студентів (70 %) стверджують, що 
професія фізіотерапевта пов’язана з медициною, а не з 
фізичним вихованням [3].

Варто зауважити, що професійна підготовка фахівців 
з фізичної терапії у вищих навчальних закладах 
Польщі здійснюється згідно Державного освітнього 
стандарту за напрямом підготовки “Фізіотерапія” (Stan-
dardy kształcenia dla kierunku studiów: Fizjoterapia) [7]. 
В даному документі визначено, що для отримання 
кваліфікації бакалавра навчання повинно тривати не 
менше шести семестрів; загальна кількість навчальних 
годин повинна бути не менше 2900; кількість кредитів 
ECTS – не менше 180. В кваліфікації випускника 
зазначено, що випускник даного напряму повинен 
здобути професійну освіту згідно вимог в області 
охорони здоров’я для роботи з хворими та інвалідами, 
використовуючи природні фактори та фізичні чинники 
з профілактичною та лікувальною метою. Випускник 
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повинен бути підготовленим для роботи в лікувальних 
закладах та центрах для людей з особливими потребами, 
в спортивних організаціях [7].

Для порівняння із рекомендованою Міністерством 
освіти і науки України освітньо-професійною програмою 
підготовки бакалавра здоров’я людини, наведемо 
розподіл загального навчального часу та перелік 
навчальних дисциплін за циклами підготовки для 
кваліфікації бакалавра фізіотерапії згідно Державного 
освітнього стандарту Польщі: Grupa tre ci podstawowych 
– Цикл фундаментальних дисциплін (31 кредит ECTS): 
Anatomii prawidłowej człowieka - Нормальна анатомія 
людини; Biologii medycznej – Медична біологія; Fiz-
jologii – Фізіологія; Biochemii – Біохімія; Biofizyki – 
Біофізика; Biomechaniki – Біомеханіка; Kinezjologii 
– Кінезіологія; Kwalifikowanej pierwszej pomocy me-
dycznej – Кваліфікована перша медична допомога; 
Psychologii – Психологія; Patologii ogólnej – Загальна 
патологія; Pedagogiki – Педагогіка. 

Grupa tre ci kierunkowych – Цикл дисциплін 
професійного спрямування (85 кредитів ECTS ): 
Kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu – 
Фізична освіта і методики навчання руху; Kinezyter-
apii – Кінезитерапія; Terapii manualnej – Мануальна 
терапія; Fizykoterapii – Фізіотерапія; Masa u leczniczego 
– Масаж лікувальний; Fizjoterapii ogólnej – Загальна 
фізична терапія; Podstaw fizjoterapii klinicznej – Основи 
клінічної фізичної терапії; Fizjoterapii klinicznej w 
dysfunkcjach narz du ruchu – Клінічна фізична терапія 
при дисфункції органів руху; Fizjoterapii klinicznej w 
chorobach narz dów wewn trznych – Клінічна фізична 
терапія при захворюванні внутрішніх органів; Zaopa-
trzenia ortopedycznego – Ортопедичні засоби.

Praktyki – Практики: Praktyk klinicznа – Клінічна 
практика; Praktyk w pracowni fizykoterapii – Практика в 
лабораторії фізіотерапії; Praktyk w pracowni kinezyter-
apii – Практика в лабораторії кінезитерапії; Praktyk 
klinicznа w fizykoterapii – Клінічна практика у фізичній 
терапії [7].

Таким чином, цикл фундаментальних дисциплін 
складає 17,2 % від загальної кількості годин (в Україні 
– 21,6%); цикл дисциплін професійного спрямування 
– 47,2 % (в Україні  - 50,8 %). Тривалість підготовки 
бакалаврів-фізіотерапевтів у Польщі – 3-3,5 років; 
бакалаврів здоров’я людини в Україні – 4 роки. Розподіл 
загального навчального часу за циклами підготовки 
незначно відрізняється. Перелік фундаментальних 
дисциплін, в основному, збігається із вітчизняним. 
Перелік дисциплін професійного спрямування значно 
відрізняється від вітчизняного наявністю великої 
кількості клінічних дисциплін, що, на думку автора, 
відображає підпорядкованість фахівців з фізичної 
терапії Міністерству охорони здоров’я Польщі. Цикл 
практичної підготовки підтверджує цей факт, адже всі 
практики є клінічними, на відміну від вітчизняного 
освітнього документу, в якому передбачено окрім 
практики за профілем спеціальності і педагогічна 
практика в школі. 

Базовий навчальний стандарт дворічної підготовки 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр фізіотера-
пії включає загальну кількість навчальних годин – не 
менше 1700; кількість кредитів ECTS – не менше 120. 

В кваліфікації випускника кваліфікаційного рівня “ма-
гістр” зазначено, що він здобув професійну освіту згід-
но вимог в галузі охорони здоров’я та є підготовленим 
для самостійної роботи з хворими та інвалідами, вміє 
використовувати природні фактори та фізичні чинники 
з профілактичною та лікувальною метою, а також має 
змогу поглибити навчання в певній спеціалізації. Ма-
гістр даного напряму повинен мати знання та навички, 
необхідні для проведення функціональної діагностики, 
планування та контролю ефективності процесу медич-
ної реабілітації, проведення наукових досліджень. Він 
підготовлений до роботи в закладах охорони здоров’я, 
спортивних центрах, науково-дослідних інститутах, 
урядових організаціях та місцевих органах влади і 
освіти, може працювати в якості викладача. Випускник 
може продовжити навчання в докторантурі [7]. 

Щонайменше 75 % навчальних годин відводиться 
для навчальних дисциплін: Фізична медицина і баль-
неокліматологія та Функціональна діагностика і про-
грамування реабілітації, які повинні бути реалізовані 
у формі клінічних курсів. Тривалість практики - 600 
годин або 20 кредитів ECTS. Практика повинна ви-
явити належний рівень знань та вмінь, викладених у 
освітньому стандарті. Принципи та місця проведення 
практики встановлює кожен вуз індивідуально. Напи-
сання магістерської роботи та підготовка до державно-
го іпиту включає 20 кредитів ECTS. Наведемо перелік 
навчальних дисциплін за циклами підготовки та роз-
поділ загального навчального часу, необхідного для їх 
вивчення, для кваліфікації магістра фізіотерапії згідно 
Державного освітнього стандарту [9].

Grupa tre ci podstawowych – Цикл фундаментальних 
дисциплін (30 кредитів ECTS ): Genetyki – Генетика; 
Farmakologii – Фармакологія; Metodologii bada – Ме-
тодологія досліджень; Historii rehabilitacji – Історія 
реабілітації; Filozofii – Філософія; Bioetyki – Біоетика; 
Psychologii klinicznej i psychoterapii – Клінічна психо-
логія і психотерапія; Pedagogiki specjalnej – Спеціальна 
педагогіка; Socjologii niepełnosprawno ci i rehabilitacji 
– Соціологія неповносправних та їх реабілітація; 
Dydaktyki fizjoterapii – Викладання фізичної терапії; 
Demografii i epidemiologii – Демографія і епідеміологія; 
Zdrowia publicznego – Охорона здоров’я; Prawa – Пра-
во; Ekonomii i systemów ochrony zdrowia – Економіка в 
галузі охорони здоров’я; Zarz dzania i marketingu – Ме-
неджмент і маркетинг.

Grupa tre ci kierunkowych – Цикл дисциплін про-
фесійного спрямування (32 кредити ECTS ): Metod 
specjalnych fizjoterapii – Спеціальні методи фізичної 
терапії; Medycyny fizykalnej i balneoklimatologii – Фі-
зична медицина і бальнеокліматологія; Diagnostyki 
funkcjonalnej i programowania rehabilitacji – Функці-
ональна діагностика і програмування реабілітації; 
Protetyki i ortotyki – Протезування і ортопедія; Aktywno 
ci ruchowej adaptacyjnej – Адаптивна фізична актив-
ність; Sportu osób niepełnosprawnych – Спорт для інва-
лідів [7].

Отже, система підготовки фахівців з фізичної те-
рапії у Польщі враховує мету і принципи Болонського 
процесу. Перший цикл навчального ступеня (бакалавр 
фізіотерапії) має як мінімум 180 кредитів ECTS, другий 
(магістр фізіотерапії) – 120 кредитів ECTS, що відобра-
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жає найбільш розповсюджений розподіл навчального 
часу для двох ступенів згідно Болонської декларації: 
180 кредитів бакалавра + 120 кредитів магістра (три + 
два роки). Даному документу не суперечить і система 
підготовки бакалаврів здоров’я людини в Україні, яка 
включає 240 кредитів (у зв’язку з різною тривалістю 
навчання для здобуття бакалаврського ступеня необхід-
на гнучка система магістерського навчання, яка може  
включати менше 120 кредитів, але не менше 60 креди-
тів ECTS: наприклад, 240 кредитів бакалавра + 60 кре-
дитів магістра (чотири + один рік). 

В рамках ціложиттєвого навчання з фізіотерапії, яку 
пропагує Світова конфедерація фізичної терапії (World 
Confederation for Physical Therapy) –  єдина міжнародна 
організація, що представляє фізіотерапевтів у всьому 
світі і направлена на розвиток професії та покращен-
ня глобальної системи охорони здоров’я, підвищити 
свою кваліфікацію після завершення навчання і по-
чатку професійної діяльності можна посередництвом 
спеціалізованих курсів, які дають можливість погли-
бити свої знання та вміння в одній з областей фізіо-
терапії. Зокрема, Центр післядипломної освіти (REHA 
PLUS - Centrum Edukacji Podyplomowej im. Maggie 
Knott) пропонує закінчити курси з фізіотерапії: фізіо-
терапевтичні методи в неврології, ортопедії, педіатрії, 
спортивній реабілітації. По закінченні навчання вида-
ються сертифікати, підписані Польским товариством 
фізіотерапії (Polskie Towarzystwo Fizjoterapii) та між-
народними асоціаціями (IPNFA, IBITA, EBTA, OMI 
Cyriax, Niemiecką Sekcję Terapii Manualnej przy ZVK), 
які дають право на роботу та проведення наукових до-
сліджень за межами країни [6].

Висновки.
Таким чином, освітня політика Польщі стосовно 

професійної підготовки фахівців з фізичної терапії вра-
ховує мету і принципи Болонського процесу і здійсню-
ється згідно Державного освітнього стандарту за напря-

мом підготовки “Фізіотерапія”. Існують певні проблеми 
в регуляції професійного статусу фізіотерапевта, який 
би чітко і в повному обсязі визначав його компетенції 
і професійні знання, вміння та навички, норми про-
фесійної етики. Професійна діяльність фізіотерапев-
тів у Польщі належить до компетенції галузі охорони 
здоров’я. Основні відмінності між системами підго-
товки фізичних терапевтів (фізичних реабілітологів) у 
Польщі та Україні відображають пріоритети соціальної 
політики та охорони здоров’я цих країн в межах роз-
поділу навчального часу та переліку навчальних дисци-
плін за циклами підготовки.  

Результати аналізу системи підготовки фахівців з 
фізіотерапії у Польщі дозволяють використати накопи-
чений в даній країні досвід для напрацювання вітчизня-
них навчальних планів підготовки майбутніх фахівців з 
фізичної реабілітації.

Перспективи подальших досліджень: планується 
дослідити особливості професійної підготовки майбут-
ніх фахівців з фізичної реабілітації у інших країнах Єв-
ропейського регіону.
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Компоненти успішності виконання захисних дій при нападі 
супротивника озброєного холодною зброєю

Бондаренко В.В.
Київський національний університет внутрішніх справ

Анотації:
Проведено аналіз діяльності пра-
воохоронців в умовах реальних 
зіткнень із правопорушниками. 
Визначені та охарактеризовані 
компоненти протистояння нападу 
озброєного злочинця. Компоненти 
успішності виконання захисних дій 
знаходяться у взаємозалежності. 
Успішність захисту залежатиме від 
наявності знань закономірностей у 
діях супротивника. Успішність захис-
них дій залежатиме від послідовного 
засвоєння знань, формування умінь 
і навичок своєчасного реагувати на 
поведінку супротивника. 

Бондаренко В.В. Компоненты успешно-
сти выполнения защитных действий при 
нападении противника вооруженного хо-
лодным оружием. Проведен анализ дея-
тельности правоохранителей в условиях ре-
альных столкновений с правонарушителями. 
Определены и охарактеризованы компонен-
ты противостояния нападению вооружен-
ного преступника. Компоненты успешности 
выполнения защитных действий находятся 
во взаимозависимости. Успешность защиты 
будет зависеть от наличия знаний законо-
мерностей в действиях преступника. Успеш-
ность защитных действий будет зависеть от 
последовательного усвоения знаний, форми-
рования умений и навыков своевременного 
реагирования на поведение преступника. 

Bondarenko V.V. Components of suc-
cess implementation of protective ac-
tions at attack of opponent armed by 
plain weapon. The analysis of activity of 
worker of militia is conducted in the condi-
tions of the real collisions with offenders. 
Certain and described components of op-
position the attack of the armed criminal. 
Components of success of implementation 
of protective actions are in interdepen-
dence. Success of defence will depend on 
the presence of knowledges of conformities 
to law in the actions of criminal. Success of 
protective actions will depend on the suc-
cessive mastering of knowledges, forming 
of abilities and skills of the timely reacting 
on the conduct of criminal.

Ключові слова:
працівник міліції, озброєний злочи-
нець, компоненти успішності.

работник милиции, вооруженный преступ-
ник, компоненты успеваемости.

worker of militia, gunman, components of 
progress.

Вступ.1

Підтримання законності та забезпечення безпеки 
громадян в нашій державі покладено на правоохорон-
ні органи. Для успішного виконання цих обов’язків 
працівникам міліції потрібна не лише юридична під-
готовка, а й достатній рівень спеціальної фізичної під-
готовки, який забезпечить готовність працівників ОВС 
до застосування прийомів фізичного впливу під час зне-
шкодження та затримання злочинців.

Дослідженням успішності в досягненні мети в різ-
них видах професійної діяльності займалося багато 
науковців. Успішне виконання прийомів самозахисту 
(Б.П. Карякін, С.А. Антоненко, О.М. Разумов, І.А. Дво-
рякін, Г.В. Николаєнок, Г.М. Дворник, С.С. Степанов), 
атакуючих дій фехтувальниками (М.М. Синицький, 
А.Д. Хазан, Ю.А. Бріскін, О.Ц. Демінский), атакуючих 
дій борців (В.Г. Олейніков, Ю.А. Моргунов, М.М. Ки-
зилов), прогнозування атакуючих дій супротивника, як 
фактор підвищення результативності сутичок (І.Г. Зна-
ковану, В.Д. Миронов), психологічні чинники успіш-
ності змагальної діяльності (В.М. Гринь), ефективність 
захисних дій (Л.С. Гільдін, Г.І. Анісімов) та ударних 
рухів у боксі (А.Б. Жадан), захисних дій в ігрових ви-
дах спорту (В.М. Степаненко, О.П. Базилевич), досяг-
нення позитивних результатів в професійній діяльності 
(Ю.О. Приходько, І.В. Бандурка, В.Б. Коновалова).

Практика показує, що працівники, які володіли зна-
ннями у поведінці супротивника безпосередньо перед 
нападом, змогли своєчасно відреагувати на атакуючі 
дії.

Дуже часто, при зіткненні із злочинцем, працівники 
піддаються нападу із застосуванням холодної зброї. У 
більшості випадків, під час таких сутичок, представ-
ники закону отримували поранення та непоодинокі ви-
падки їх загибелі. Тобто, проблема безпеки працівни-
ків ще не вирішена та полягає в тому, що працівники, 
освоївши програму зі спеціальної фізичної підготовки, 
при зустрічі із злочинцем, озброєним ножем, не впевне-
ні у виконанні спеціальних дій по його обеззброєнню 
© Бондаренко В.В., 2010

та затриманню. Це пояснюється відсутністю знань в які 
моменти сутички успішно виконувати захист, а в яких 
моментах не можливо його виконати. Тобто, виникають 
сумніви стосовно ефективності припинення злочинних 
дій. 

Для вирішення цієї проблеми потрібно проводити 
подальші дослідження, в науковому обґрунтовуванні 
дій, в уміннях прогнозувати їх, і на основі експеримен-
тального опробування, надавати рекомендації для по-
дальшого удосконалення методики підготовки, яка б 
дала змогу проводити затримання озброєних злочинців, 
з максимальною безпекою для життя правоохоронців. 

Робота виконана відповідно до плану НДР кафедри 
вогневої та спеціальної фізичної підготовки та „Осно-
вних напрямків наукових досліджень Київського наці-
онального університету внутрішніх справ на 2008-2010 
роки”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: виявити та охарактеризувати 

основні складові, які забезпечують успішне виконання 
захисних дій при нападі супротивника, озброєного хо-
лодною зброєю.

Завдання:
проаналізувати спеціальну літературу, методичні ре-1. 
комендації по підготовці працівників для протидії 
озброєному ножем супротивнику та діяльність право-
охоронців в реальному поєдинку із озброєним супро-
тивником;
визначити компоненти, які забезпечують успішність 2. 
виконання захисних дій, при нападі озброєного зло-
чинця.

Результати дослідження.
Підготовка правоохоронців до професійної діяль-

ності є багатоаспектною проблемою. Особливо склад-
ним та відповідальним є процес виховання професіона-
ла, готового діяти ефективно при зіткненні із озброєним 
супротивником. Формування спеціаліста в цьому на-
прямку покладено на спеціальну фізичну підготовку, 
під якою розуміють різноплановий педагогічний про-
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цес, результатом якого є формування та розвиток готов-
ності фахівця до здійснення професійних дій, оволодін-
ня спеціальними уміннями і навичками.

Багато науковців стверджують [2; 3; 6; 7; 8], що 
успішність виконання захисних дій при нападі супро-
тивника, озброєного холодною зброєю, залежить від 
багатьох факторів, найважливішими із яких є: 

- загальний фізичний стан;
- рівень техніко-тактичної підготовки;
- рівень морально-психологічної підготовки.
Під загальним фізичним станом розуміють рівень 

розвитку основних фізичних якостей та ступінь оволо-
діння професійно-прикладними руховими навичками, 
що забезпечує високу працездатність та успішне вико-
нання оперативно-службових завдань. 

Техніко - тактичний рівень підготовки визначаєть-
ся сформованістю умінь та навичок проводити обез-
зброєння та залежить від методики навчання, змісту та 
об’єму навчально-тренувальних занять.

Багато авторів, які досліджували різні аспекти про-
фесійної готовності працівників міліції відзначають 
важливість психологічної підготовки [5; 6;]. Морально-
психологічний настрій залежить від усвідомлення сво-
єї правоти, правомірності своїх ймовірних дій і цілого 
ряду особистих якостей людини: сміливості, рішучості, 
цілеспрямованості, ініціативності, впевненості у своїх 
силах. Деякі із цих якостей можуть з’явитися і одержа-
ти розвиток у процесі систематичних занять рукопаш-
ним боєм. 

Для підтримання постійної готовності особового 
складу до виконання службових завдань в умовах, що 
максимально наближаються до реальних ситуацій Є.В. 
Кін [3] рекомендує відводити на фізичну підготовку 
-20%, на технічну – 30%, на психологічну – 50% затра-
ченого часу в системі професійної підготовки. 

Провівши опитування працівників ОВС, які сти-
кались із супротивом злочинців, озброєних холодною 
зброєю, слід відмітити, що не дивлячись на постійне 
відпрацювання спеціальних дій, пов’язаних із обеззбро-
єнням та затриманням злочинців, переважна більшість 
із них не змогли своєчасно розкрити наміри супротив-
ника щодо нападу і відповідно не встигли відреагувати 
і застосувати адекватні захисні дії. Тобто, їм не виста-
чало знань про дії озброєного супротивника, які пере-
дують нападу.

Поведінка злочинця, при зіткненні із працівником 
міліції, може бути дуже варіативною і залежить від ба-
гатьох факторів: умов зіткнення, місцевості, співвідно-
шення кількості працівників та правопорушників, часу 
доби, виду скоєного злочинного діяння, психологічного 
стану та ін. 

Статистика свідчить, що більшість нападів відбува-
ються у темний час доби в неосвітлених місцях. В таких 
умовах візуальний контроль й відповідно реакція погір-
шується, не завжди є можливість визначити наявність та 
хват зброї, кут виносу руки, емоційний стан та інше [6].

Мотивація поведінки злочинця пов’язана з особли-
востями зіткнення. Напад, в основному, відбувається 
несподівано, переважно при наближенні працівників 
для перевірки документів. Дії нападаючого залежали 
від кількісного співвідношення працівників та право-
порушників. Якщо кількість працівників чисельно пе-

реважала, то напад відбувався не відразу, спочатку на-
магались зникнути, якщо не вдавалось – нападали.

Якщо чисельно переважали порушники, то їх пове-
дінка була більш впевненою та зневажливою стосовно 
представників закону. В основному, нападали не відразу, 
спочатку могли погрожувати ножем, намагаючись пси-
хологічно подіяти, залякати, не вдавалось – нападали. 

Частина злочинців, при наявності холодної зброї та 
неможливості уникнути фізичного контакту, щоб зупи-
нити правоохоронця, нападають не вагаючись, рухи не 
завжди точні, підготовчі дії навіть не намагаються при-
ховати. В більшості випадків, при впевнених захисних 
діях працівника – підкорялися [6].

Особливо небезпечні злочинці поводять себе при 
зустрічі із працівником впевнено, контролюючи себе, 
при неможливості уникнути контакту діють швидко 
та професійно. Тому підозрюваного весь час потрібно 
тримати під контролем та витримувати дистанцію. Під-
готовку необхідно проводити із врахуванням цих осо-
бливостей.

Підтримуючи думку вчених [2; 3; 6; 7; 8], які вва-
жають, що для успішного обеззброєння злочинця по-
трібний достатній рівень розвитку фізичних якостей, 
сформованість умінь та навичок проводити прийоми 
обеззброєння та психологічна готовність, зауважимо 
на важливості володіння знаннями у діях супротивника 
перед атакуючими діями, а також знань, за яких умов 
злочинець найбільш ймовірно може напасти. В залеж-
ності від поведінки правопорушника (емоційного стану, 
особливостей ходи, психологічного стану,) та зовнішніх 
умов, можна спрогнозувати його подальші дії щодо на-
паду [1.]

На нашу думку, сформованість умінь та навичок 
проводити прийоми обеззброєння та затримання в по-
єднанні із знаннями у діях супротивника та рівень за-
гального фізичного розвитку, слід віднести до профе-
сійного компоненту.

Характер реагування працівника міліції в ситуаціях, 
які виникають під час виконання оперативно-службових 
завдань, залежатиме також від його особистісних харак-
теристик: темпераменту, характеру, вольових якостей, 
здібностей, досвіду, навичок, знань, інтелекту. 

Темперамент накладає відбиток на способи поведін-
ки у певних ситуаціях. Від нього залежить вплив різних 
факторів, які визначають рівень нервово-психічного на-
пруження. 

Також слід відмітити вольові якості, які визначають 
як першочергові у розв’язанні складних проблем, що 
виникають під час виконання службових обов’язків. 
Під час припинення злочинних дій недостатній розви-
ток фізичних якостей, частково може компенсуватись 
наявністю розвинених вольових якостей [6].

Зважаючи на специфічність та небезпечність умов, 
які виникають при зіткненні працівника міліції із озбро-
єним злочинцем, невід’ємною складовою успішної про-
тидії нападу є емоційно-вольовий компонент. Подальші 
дії правопорушника, при зустрічі із працівником, зале-
жатимуть 

від поведінки правоохоронця, його зібраності, само-
контролю, впевненості та швидкості реагування.

Успішність будь-якої діяльності, в тому числі діяль-
ності по затриманню озброєного злочинця, залежить 
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від розвитку мотиваційного компоненту. До нього слід 
віднести спрямованість не лише на доцільні, рішучі дії, 
а й на власну безпеку, відчуття професійного обов’язку, 
впевненості у своїх силах і підготовленості.

Умовна схема, яка зображена на рис.1, розкриває 
структуру та взаємозв’язок компонентів, які забезпечу-
ють успішне виконання захисту при нападі супротивни-
ка, озброєного холодною зброєю. Але слід відзначити, 
що будь-яке відокремлення компонентів досить умовне, 
оскільки всі вони взаємопов’язані та взаємообумовлені.

Висновки. 
Таким чином, після аналізу літературних джерел, 

опитування працівників, які побували у реальних сутич-
ках із озброєним злочинцем та власних спостережень: 

- для якісної підготовки правоохоронців була розро-
блена методика, що надає перевагу над супротивником 
вже на початку сутички та базується на знаннях законо-
мірностей у діях супротивника, які передують нападу;

- встановлено, що успішність захисних дій залежа-
тиме від послідовного засвоєння знань до формування 
умінь та навичок своєчасно реагувати на поведінку су-
противника, розвитку сміливості, цілеспрямованості, 
рішучості, самовпевненості, ініціативності та спеціаль-
них фізичних якостей;

- встановлено, що компоненти успішності протидія-
ти нападу супротивника, озброєного ножем знаходять-
ся у взаємозалежності, тому підготовку слід розглядати 
комплексно.

Подальші дослідження передбачається провести 
у напрямку вивчення інших проблем підготовленості 
правоохоронців для виконання службових обов’язків, 
пов’язаних із затриманням озброєних злочинців.
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Компоненти успішності виконувати захист при нападі 
озброєного злочинця.
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Рис.1 Структурна модель успішності дій правоохоронця у сутичках з озброєним супротивником.
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Отношение населения к некорым аспектам 
физкультурно-оздоровительной деятельности
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Хэбэйский государственный институт физической культуры
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Рассмотрено общественное мнение на-
селения относительно отдельных аспек-
тов физкультурно-оздоровительной 
деятельности. Социологический опрос 
позволил установить, что большинство 
респондентов знают о большом зна-
чении занятий физическими упражне-
ниями в процессе формирования фи-
зического здоровья человека. Также, 
большинство опрошенных изъявляют го-
товность непосредственно участвовать 
в физкультурно-оздоровительной дея-
тельности. Всего в анкетировании взяли 
участие 188 жителей города Харьков в 
возрасте 25 – 40 лет.

Ван Сюе Мань. Відношення населен-
ня до деяких аспектів фізкультурно-
оздоровчої діяльності. Розглянуто гро-
мадську думку населення щодо деяких 
аспектів фізкультурно-оздоровчої діяль-
ності. Соціологічне опитування дозволило 
установити, що більшість респондентів 
знають про велике значення занять фі-
зичними вправами в процесі формування 
фізичного здоров'я людини. Також, біль-
шість опитаних виявляють готовність без-
посередньо брати участь у фізкультурно-
оздоровчій діяльності. Усього в анкетуванні 
взяли участь 188 жителів міста Харків у віці 
25-40 років.

Wang Xue Man. The ratio of popula-
tion to certain aspects of sports and 
recreational activities. We consider 
the opinion of the population of some 
aspects of sports and recreational ac-
tivities. A survey revealed that most re-
spondents are aware of the importance 
of exercise in the process of formation 
of physical health. Also, the majority of 
respondents willing to participate directly 
in sports and recreational activities. A to-
tal of 188 questionnaires have involved 
residents of the city Kharkov aged 25 - 
40 years.

Ключевые слова:
физкультурно-оздоровительная дея-
тельность, физические упражнения, 
население, здоровье.
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Введение.1

Одним из наиболее важных направлений государ-
ственной политики в Украине является создания бла-
гоприятных условий для формирования и укрепления 
здоровья населения. Об этом свидетельствует ряд до-
кументов, таких как: Межотраслевая комплексная 
программа «Здоровье наций» на 2002 - 2011 года, На-
циональная доктрина развития физической культуры и 
спорта, Государственная программа развития физиче-
ской культуры и спорта на 2007 - 2011 года и др. [3, 6, 
7]. Принятия этих документов обусловлено тревожной 
ситуацией, наблюдаемой в последние годы и связанной 
со снижением уровня здоровья разных групп населе-
ния, [1, 4]. Наиболее распространены среди населения 
хронические заболевания органов дыхания [4]. Так, по 
данным Государственного комитета статистики Украи-
ны [8], в 2001 году из 33192 тыс. зарегистрированных 
заболеваний – 14213 тыс. случаев приходилось на бо-
лезни органов дыхания, что составляло 42,8 % от их 
общего количества. В 2007 году этот показатель со-
ставлял 42,5 % [8]. Кроме того, среди населения ши-
роко распространены заболевания органов сердечно-
сосудистой системы. Так, например, в 2001 году было 
зарегистрировано 2384 тыс. заболеваний системы кро-
вообращения, что составляло около 7,2 % от общего 
количества зарегистрированных заболеваний. В 2007 
году доля заболеваний сердечно-сосудистой системы 
составляла 7,4 % [8]. 

Описанная выше ситуация требует принятия ряда 
мер, направленных на ее преодоление. Одним из путей 
решения отмеченной проблемы является создание усло-
вий для регулярных занятий населения физическим 
упражнениями, что, по оценкам британских ученых, в 
два раза эффективней и экономичнее, чем средства ле-
чебной медицины [2]. Кроме того, ранее проведенные 
исследования [5] позволили установить, что и китайские, 
и украинские специалисты сферы физической культуры 
считают массовое привлечение граждан к регулярным 
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занятиям физическими упражнениями одним из наибо-
лее эффективных средств комплексного решения задач 
по формированию в обществе здорового образа жизни. 
Основным компонентом указанной системы являются 
различные добровольные спортивные общества пред-
приятий и клубы по месту жительства граждан. И если 
в Китае такая система организована и развивается, то 
в Украине на данный момент, система массовой физи-
ческой культуры находится на этапе становления [5]. 
Содействовать развитию отмеченной деятельности, по 
мнению, как некоторых китайских специалистов, так и 
некоторых специалистов Украины, может организация 
процесса физкультурного образования на различных 
этапах жизни людей. Этот процесс должен начинать-
ся еще с дошкольного возраста в детских садах и се-
мьях. Такое образование должно регламентироваться 
государственными структурами на основе  результатов 
теоретических и практических научно-педагогических 
изысканий [5].  

Работа выполнена в рамках плана НИР Харьковской 
государственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определить общественное 

мнение населения относительно некоторых аспектов 
физкультурно-оздоровительной деятельности.

Методика исследования. Для решения поставлен-
ных задач, в 2009 году было проведено специальный 
опрос жителей города Харьков. Всего было опрошено 
188 жителей в возрасте 25 – 40 лет. В процессе иссле-
дования  была использована анкета закрытого типа. 
Она содержала ряд вопросов, которые позволили бы 
выяснить отношение населения к отдельным аспектам 
физкультурно-оздоровительной деятельности. При об-
работке анкет, определялось в процентах количество 
жителей, которые выбрали один из вариантов ответов. 
Полученные данные представлены в таблице 1 и диа-
граммах. Форма представления материалов (последо-
вательность и их компоновка) в таблице и диаграммах 
отличается от анкет. Это обусловлено необходимостью 
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более наглядного представления материалов социоло-
гического опроса.

Результаты исследований.
Как свидетельствует анализ материалов социоло-

гического исследования, большая часть респондентов 
(84,1 %) считает, что занятия физическими упражне-
ниями положительно влияет на состояние физического 
здоровья населения (табл. 1). При этом 83 % респонден-
тов нравится заниматься физическими упражнениями, 
а 42,6 % изъявляют готовность ежегодно сдавать тесты 
физической подготовленности населения. Вместе с тем, 
только 65 % опрошенных связывает продолжительность 
жизни и здоровый образ жизни человека с уровнем его 
физической активности (табл.1).

Проведенный выше анализ публикаций показал, 
что одним из факторов формирования в обществе дея-
тельного отношения к средствам физической культу-
ры, являются различные спортивные соревнования. 
Как свидетельствуют результаты опроса, для 74,5 % 
респондентов представляет интерес наблюдение за хо-
дом спортивных соревнований, а 67,1 % опрошенных 
хотели бы лично в них участвовать. Организовывать 
процесс подготовки к ним, по мнению 38,4 %, следует 
в физкультурно-спортивных  клубах по месту житель-

ства населения, с точки зрения 34 % – в добровольных 
спортивных обществах при предприятиях, и, по мне-
нию 27,6 %, в частных фитнесс-центрах (рис. 1). Эту 
деятельность готово финансово поддержать более 60 % 
респондентов (рис. 2). 

Анализ материалов исследования свидетельствует, 
что, по мнению 87,3 % опрошенных, на государствен-
ном уровне следует создавать условия для физкультур-
ного образования населения. Этот процесс, с точки зре-
ния абсолютного большинства респондентов (98,3 %) 
следует начинать с дошкольного возраста, как в семье 
ребенка, так и в дошкольных образовательных учреж-
дениях. Он должен осуществляться в рамках государ-
ственных учебных программ для населения, основными 
разработчиками которых должны выступать педагоги и 
служащие Министерства по делам семьи, молодежи и 
спорта (рис. 3).

Выводы.
Проведенное исследование позволило установить, 1. 
что большинство опрошенных респондентов знают 
про большое значение занятий физическими упраж-
нениями в процессе формирования физического 
здоровья человека. Однако до 35 % опрошенных ре-
спондентов  недостаточно понимают важную роль 

Таблица 1
Отношение респондентов к физическим упражнениям, как одному из факторов формирования физического 

здоровья населения 

№ Направление опроса
Количество респондентов 

ответивших утвердительно в 
% (n=188)

1 Физические упражнения имеют эффект оздоровления для населения 84,1

2 Физические упражнения влияют на продолжительность жизни 65

3 Занятия физическими упражнениями влияют на формирование в обще-
стве здорового образа жизни 65

Рис. 1. Распределение интересов респондентов относительно организации занятий физическими упражнениями 
и подготовки к спортивно-массовым мероприятиям

24,4  

36,2  

42,5  

Ученые 

Педагоги 

Служащие Министерства 

Граждане самостоятельно  

12,7  
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физических упражнений в процессе формирования 
в обществе здорового образа жизни и их влияние на 
среднюю продолжительность жизни населения.  
Исследованием установлено, что большая часть ре-2. 
спондентов изъявляют готовность непосредственно 
участвовать в занятиях физическими упражнениями 
и спортивно-массовых мероприятиях. Этот процесс, 
по мнению большинства опрошенных, следует осу-
ществлять в рамках государственных программ по 

физкультурному образованию всех групп населения в 
различных физкультурно-спортивных организациях. 
Готовых финансово поддержать этот процесс до 60 % 
респондентов.

Дальнейшего изучения требуют нормативно-
правовые аспекты регулирования физкультурно-
оздоровительной работы со всеми группами населе-
ния.

Рис. 2. Отношение респондентов к финансированию собственной физкультурно-оздоровительной деятельности
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Рис. 3. Приоритетность среди разработчиков учебных программ по физкультурному образованию всех групп 
населения
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Методика формування діагностичної компетентності 
майбутніх учителів фізичної культури

Гац Г.О.
Волинський національний університет імені Лесі Українки

Анотації:
Змістовий компонент формування 
компетентності в галузі педагогіч-
ної діагностики включає в себе на-
ступні взаємопов’язані компоненти: 
а)  комплекс знань, якими повинен 
володіти майбутній фахівець; б) сис-
тему практичних вмінь та навичок, 
які лежать в основі діагностичної 
діяльності спеціаліста-практика; в) 
досвід в галузі діагностичної діяль-
ності. В межах системи вищої освіти 
можливе формування у студентів 
компетентності в галузі педагогічної 
діагностики. Серед показників  ви-
ступають динаміка самооцінок рівня 
сформованості основних діагнос-
тичних знань та вмінь; рівень їх за-
своєння та усвідомлення; здатність 
майбутніх фахівців проводити діа-
гностичні заходи.

Гац Г.О. Методика формирования диа-
гностической компетентности будущих 
учителей физической культуры. Со-
держательный компонент формирования 
компетентности в области педагогической 
диагностики включает в себя следующие 
взаимосвязанные компоненты: а) комплекс 
знаний, которыми должен обладать будущий 
специалист, б) систему практических умений 
и навыков, которые лежат в основе диагности-
ческой деятельности специалиста-практика, 
в) опыт в области диагностической деятель-
ности. В рамках системы высшего образо-
вания возможно формирование у студентов 
компетентности в области педагогической 
диагностики. Среди показателей выступают 
динамика самооценок уровня сформирован-
ности основных диагностических знаний и 
умений, уровень их усвоения и осознания, 
способность будущих специалистов прово-
дить диагностические мероприятия. 

Gats G.O. The methodology of diag-
nostic competence formation of future 
physical training teachers. A content 
component of competence formation in 
the field of pedagogical diagnosis includes 
following interconnected components: 1) 
complex knowledge, which future special-
ist has to possess; 2) a system of practical 
abilities and skills that are fundamental for 
the diagnostic activity of a specialist; 3) 
experience in the field of diagnostic activ-
ity. Students’ competence formation in the 
field of pedagogical diagnosis is possible 
in the framework of the higher education 
system. The indicators of dynamic self-
evaluation are: the level of formation of 
the basic diagnostic knowledge and skills; 
the level of its application and awareness; 
the ability of future specialists to conduct 
diagnostic measures.

Ключові слова:
педагогічна діагностика, майбутні 
учителі фізичної культури, методи-
ка, формування.

педагогическая диагностика, будущие учи-
теля физической культуры, методика, 
формирование.

pedagogical diagnosis, future physical 
training teachers, methodology, forma-
tion.

Вступ.1

Навчання та виховання підростаючих поколінь на 
високому професійному, науково обґрунтованому рів-
ні закономірно передбачає покращення педагогічного 
вивчення школярів протягом всього періоду навчання, 
виявлення їх інтересів та нахилів, а також своєчасне ви-
значення причин відставання у навчанні та недоліків у 
поведінці окремих учнів, вибір найбільш ефективних 
шляхів усунення цих явищ. При цьому порівняння пе-
дагогічної діяльності з даними особистості школяра 
можливе лише при умові, що педагог добре знає не 
тільки кожного учня, але і колектив класу, в якому той 
формується, сутність впливу колективу на особистість 
кожного учня окремо в зіставленні  впливу всієї громад-
ської системи виховання.

Проблема об’єктивної діагностики актуальна не 
лише для практиків, але і теоретиків педагогічного про-
цесу. Аналіз літературних джерел свідчить, що на сьо-
годнішній день навряд чи можна говорити про повну 
сформованість педагогічної діагностики як самостійно-
го наукового напрямку. Невирішені питання породили 
достатньо велику кількість локальних досліджень. Ви-
сновки і рекомендації цих робіт інколи мають доволі 
суперечливий характер. Загалом діагностичні заходи 
спрямовані на управління педагогічним процесом [1]. 
Основними методами отримання інформації є спостере-
ження, тестування та опитування. Вивчення методик які 
застосовуються педагогами [2-8] показало, що, вони не 
враховують критерії якості  (валідність, об’єктивність та 
надійність), а також критерій педагогічної доцільності.

У зв’язку з цим, актуальним є питання формування 
компетентності у галузі педагогічної діагностики у фа-
хівців з фізичного виховання частково.

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

© Гац Г.О., 2010

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – обґрунтувати методику формування 

діагностичної компетентності майбутніх учителів фі-
зичної культури.   

Результати дослідження. 
Під педагогічною діагностикою ми розуміємо вста-

новлення, вивчення на основі ретрогенезу й оцінки 
ознак, які характеризують стан та якість функціонуван-
ня педагогічної системи. 

Діагностична компетентність фахівця фізичної куль-
тури розглядалася нами як складний комплекс  якостей 
та станів особистості, що інтегрує в собі діагностичні 
знання та діагностичні вміння які дозволяють ефектив-
но орієнтуватися в діагностичних заходах.

Характеризуючи діагностичні знання, ми виходи-
ли із визначення знань як системи понять, які засвоєні 
людиною. Звідси діагностичні знання – це система за-
своєних понять із галузі теорії та практики діагностики, 
включаючи і у сфері фізичного виховання. 

Вміння – освоєний суб’єктом спосіб виконання дій, 
які забезпечують сукупність засвоєних знань та нави-
чок; формуються шляхом вправ та створює можливість 
виконання дій не лише у звичних, але й у змінених умо-
вах. Виходячи з цього визначення, під діагностичними 
вміннями ми розуміли засвоєний спосіб виконання дій, 
який забезпечується сукупності набутих знань та нави-
чок в галузі діагностичної діяльності.

Враховуючи результати аналізу діагностичної ді-
яльності педагогів,  компетентним в галузі педагогічної 
діагностики ми вважали фахівця, який здатний: 

а) діяти на репродуктивно-алгоритмічному та 
продуктивно-евристичному рівнях в даній галузі; 

б) аргументувати прийняття педагогічного рішення 
(постановку педагогічного діагнозу) інформацією не 
лише із педагогіки, але і близьких до неї наук (психо-
логії, фізіології, теорії і методики фізичного виховання, 
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теорії спорту);
в) викладати при цьому інформацію на  аналітико-

синтетичному та прогностичному ступенях абстракції.
Визначення змісту теоретичного матеріалу про-

водилося з врахування аналізу навчальних програм 
спортивно-педагогічного циклу, який показав, що пи-

тання діагностики приділяється явно недостатньо ува-
ги. При цьому треба вказати, що окремі аспекти діа-
гностики розглядаються в рамках біль крупних розділів 
(спортивний відбір, управління тренувальним проце-
сом тощо). У зв’язку з тим, що діагностика – багато-
гранний процес, цікавим є аналіз програм дисциплін 

Таблиця 1
Необхідні діагностичні знання та вміння вчителя фізичної культури

Діагностичні знання
Сутність  та зміст педагогічної діагностики та її основного призначення;1. 
Основні методи отримання інформації, критерії їх якості та шляхи уникнення недоліків;2. 
Критерії якості отриманої інформації;3. 
Основні правила обробки результатів та порівняння їх з існуючими нормами;4. 
Основні підходів до прийняття педагогічних рішень (варіантів постановки педагогічного діагнозу).5. 

Методологічні вміння
Визначати та формулювати ціль та задачі діагностичних заходів;1. 
Виділити основну ланку у діагностиці об’єкту;2. 
Планувати діагностичний захід.3. 

Технічні вміння
Застосовувати для збору інформації, адекватні поставленим завданням методики;4. 
Визначати якість методик для отримання інформацій;5. 
Самостійно конструювати прості діагностичні методики у співвідношенні з критеріями якості;6. 
Фіксувати інформацію, яка отримана  під час дослідження;7. 
Оцінювати та контролювати якість отриманої інформації;8. 
Обробляти отриману інформацію .9. 

Логіко – діагностичні вміння:
Інтерпретувати отримані дані;10. 
Співвідносити отриманий результат з існуючими нормами та формулювати педагогічний діагноз.  11. 

Таблиця 2 
Завдання для формування основних діагностичних знань та вмінь студентів

Призначення завдань Зміст завдань
Формування
знань 

1. Чинники, які впливають на якість навчально – виховного процесу.
2.  Алгоритм діагностичного заходу.
3.  Порівняльний аналіз головних методів педагогічної діагностики.
4. Аргументи «за» та «проти» методів прийняття рішень.
5. Розрізнення психологічної, медичної та педагогічної діагностики.
6. Головні труднощі суб’єктивного характеру в діяльності педагога і принципова 
можливість їх вирішення за допомогою педагогічної діагностики.
7. Прогнозування в педагогіці.

Формування
 методологічних вмінь

8. Складання програм проведення спостережень.
9. Визначення оптимального методу отримання інформації (на основі завдань 
діагностики, особливостей об’єкту).
10. Пошук альтернативних методів отримання інформації.

Формування технічних 
вмінь

11. Розробка анкети (на задану тему), проведення анкетування.
12. Конструювання тестового завдання.
13. Проведення тестування.
14. Оцінювання ступеня труднощі тесту (за запропонованими даними).
15. Проведення спостереження за самостійно розробленою програмою.
16. Проведення анкетування з паралельним спостереженнями за реакціями ре-
спондента при відповідях на питання.
17. Проведення інтерв’ю з попередньою підготовкою питань.
18. Оцінка (та самооцінка) професійних якостей педагога. 
19. Оцінка якості інформації, яка отримана різними спостерігачами.

Формування логіко - 
діагностичних вмінь

20. Визначення можливого підходу з постановки педагогічного діагнозу. 
21. Постановка діагнозу та визначення зони близького розвитку учня.
22. Прогнозування і планування розвитку учня, спортсмена.
23. Комплексне завдання і вирішення практичної проблеми за допомогою 
педагогічної діагностики.
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медико-біологічного та загально-теоретичного циклів 
навчальних планів підготовки фахівців фізичного ви-
ховання і спорту.

Результати аналізу свідчать про недостатню увагу 
до формування у студентів знань та вмінь діагностичної 
діяльності. Анкетування студентів засвідчило, що 46% 
респондентів не змогли доступно визначити сутності 
діагностики. Отже, можна зробити висновок, що од-
ною із причин некомпетентності в галузі педагогічної 
діагностики майбутніх фахівців фізичного виховання і 
спорту є відсутність цілеспрямованої підготовки з да-
них питань. 

Змістовий компонент навчання педагогічної діа-
гностики, розроблений нами, вбирав в себе наступні 
взаємопов’язані компоненти: 

систему знань, якими повинен володіти учитель фі-• 
зичної культури (з врахуванням сучасного стану та 
перспектив розвитку педагогічної діагностики);
систему практичних вмінь та навичок, які лежать в • 
основі діагностичної діяльності;
досвід діагностичної діяльності, який необхідний для • 
успішного розв’язання конкретних завдань та про-
блем.

Виходячи з результатів дослідження нами було ви-
значено комплекс основних діагностичних знань та 
вмінь, які оцінювалися експертами на предмет необхід-
ності та достатності. В якості експертів виступили ви-
кладачі Волинського національного університету імені 
Лесі Українки (12 осіб). Оцінювання здійснювалося за 
10-бальною шкалою. Думки експертів дозволили зву-
зити коло основних діагностичних вмінь із 36 – ти до 
11-ти (табл. 1)

 З точки зору вимог багаторівневості комплексів 
професійних умінь, запропонована нами система впо-
рядковує їх на загальному рівні – за видами діяльності.

Для перевірки рівня засвоєння навчальної інформації  
застосовувались тести на розрізнення або класифікацію 
вивчення об’єктів. Виконання завдань тестів вимагало 
від студентів дати вивчену інформацію при повторному 
її сприйнятті. Комплекс навчальних завдань для форму-
вання компетентності в галузі педагогічної діагностики 
поданий в табл. 2.

Аналіз узгодженості думок експертів показав, що 
комплекс завдань відповідає вимогам необхідності та 
достатності. Цей факт дозволив використовувати роз-
роблений комплекс завдань у процесі професійної під-
готовки майбутніх учителів фізичної культури.

Висновки
Методика формування у майбутніх учителів фізич-

ної культури компетентності в галузі педагогічної діа-
гностики включає наступні взаємопов’язані компонен-
ти: а) комплекс знань, якими повинен володіти фахівець 
(з врахуванням сучасного стану та перспектив розвитку 
педагогічної діагностики); б) систему практичних вмінь 
та навичок, які лежать в основі діагностичної діяльнос-
ті; в) досвід в галузі діагностичної діяльності.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем формування діа-
гностичної компетентності майбутніх учителів фізич-
ної культури.
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Вплив додаткового опору повітряному потоку на 
параметри функціонування системи зовнішнього 

дихання кваліфікованих веслярів
Гречуха С.В., Безкопильний О.О., Коваленко С.О.

Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького
 
Анотації:

Показано вплив додаткового опо-
ру повітряному потоку на особли-
вості функціонування системи зо-
внішнього дихання спортсменів. 
В експерименті приймали участь 
12 спортсменів 17-25 років. Всі 
спортсмени  є кандидатами або 
майстрами спорту. Стаж занять 
спортсменів складав 4-12 років. 
Тести проводились у підготовчий 
період річного циклу тренування. 
Представлено динаміку змін швид-
кості повітряного потоку, вентиляції 
легенів у спокої та при дозованому 
фізичному навантаженні. Більш 
ефективним для розвитку функці-
ональних можливостей дихальних 
м’язів у спортсменів можна вважа-
ти застосування додаткового опо-
ру на видиху.

Гречуха С.В., Безкопыльный О.О., Ко-
валенко С.А. Влияние дополнительного 
сопротивления воздушному потоку на 
параметры функционирования системы 
внешнего дыхания квалифицированных 
гребцов. Показано влияние дополнительно-
го сопротивления воздушному потоку на осо-
бенности функционирования системы внеш-
него дыхания спортсменов. В эксперименте 
принимали участие 12 спортсменов 17-25 
лет. Все спортсмены  являются кандидатами 
или мастерами спорта. Стаж занятий спор-
тсменов составлял 4-12 лет. Тесты прово-
дились в подготовительный период годового 
цикла тренировки. Представлено динамику 
изменений скорости воздушного потока, вен-
тиляции легких в покое и при дозированной 
физической нагрузке. Более эффективным 
для развития функциональных возможно-
стей дыхательных мышц у спортсменов мож-
но считать применение дополнительного со-
противления на выдохе.

Grechuha S.V., Bezkopylny O.O., 
Kovalenko S.O. The effect of additional 
resistance of air flow on the functioning 
parameters of the highly qualified rowers’ 
outer respiration. Influence of additional 
resistance the current of air is rotined on 
the feature of functioning of the system of 
the external breathing of sportsmen. In 
experiment 12 sportsmen took part 17-25 
years. All sportsmen are candidates or 
sport masters. Experience of employments 
of sportsmen made 4-12 years. Tests 
were conducted in a preparatory period of 
annual cycle of training. The dynamics of 
changes speed of current of air is presented, 
ventilations of lights at peace and at the 
dosed physical loading. More effective 
for development of functional possibilities 
of respiratory muscles for sportsmen it is 
possible to count application of additional 
resistance on exhalation.

Ключові слова:
додаткові тренувальні впливи, 
опір диханню, веслування.

дополнительные тренировочные воздей-
ствия, сопротивление дыханию, гребля.

additional training effects, respiration 
resistance, rowing.

Вступ. 1

Останніми роками стає більш важливою проблема 
створення в процесі тренувань умов для підвищення 
ефективності роботи. Тому найбільш актуальними за-
вданнями є виявлення додаткових впливів на тренуваль-
ний процес та результативність змагальної діяльності. 
Вирішення цих питань може вдосконалити підготовку 
спортсменів високої кваліфікації [8]. Основними сис-
темами організму, що лімітують працездатність весля-
рів є серцево-судинна система та система зовнішнього 
дихання [5]. Дихання під час веслування прив’язано до 
біомеханіки рухів з чіткою регламентацією стосовно 
вдиху і видиху [4]. 

Під час веслування дихальні м’язи виконують по-
двійну функцію: допомагають в генерації сили, тобто за 
рахунок пульмомускулярного рефлексу можуть вплива-
ти на потужність проводки, та є виконавчим елементом 
для контролю вентиляції легень [9]. 

Сила інспіраторних та експіраторних дихальних 
м’язів є важливим компонентом можливостей зо-
внішнього дихання, котрий впливає на працездатність 
спортсменів. Дихальні м’язи в умовах спортивної ді-
яльності втомлюються і відносне полегшення їх роботи 
досить суттєво впливає на працездатність. Втома насту-
пає в звичайних режимах діяльності при спортивних 
навантаженнях і швидше в гіпоксичних умовах, а також 
при високому рівні легеневої вентиляції призводить до 
підвищення енергетичної вартості їх роботи [6].

В зв’язку з цим важливого значення набуває спе-
ціально спрямоване тренування дихальних м’язів, яке 
збільшує їх витривалість та знижує кількість енергії 
для забезпечення такого ж рівня легеневої вентиляції. 
Тренування дихальних м’язів є одним із засобів спря-
мованих на реалізацію резервів дихальної системи [7].
© Гречуха С.В., Безкопильний О.О., Коваленко С.О., 2010

В спеціальній літературі для веслярів рекомендують 
використовувати такі вправи: максимально глибокі вди-
хи і видихи і вдихи з опором [2, 4]. Застосування додат-
кового опору вдиху перед початком і під час тренуваль-
ного заняття має позитивний вплив на функціональні 
можливості кваліфікованих веслярів [1, 3]. 

Втім практично не досліджено порівняння ефектив-
ності використання вправ з опором на видиху, вдиху, 
повному опорі диханню, хоча основна робота у веслу-
ванні відбувається саме на видиху під час скорочення 
м’язів грудної клітки. Не з’ясовані найбільш ефективні 
величини опору диханню, тривалості подібних впливів 
на різних рівнях потужності роботи.

Робота виконана згідно держбюджетної теми 
МОН України „Індивідуальні особливості реакцій 
систем організму здорових людей на різноманітні на-
вантаження” (№ держреєстрації 0109U002549) та у 
відповідності до зведених планів науково-дослідної 
роботи Черкаського національного університету імені 
Богдана Хмельницького в 2007-2010 рр.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: вивчити вплив додаткового опору 

повітряному потоку на вдиху, видиху, вдиху-видиху 
на параметри роботи системи зовнішнього дихання 
кваліфікованих веслярів.

Організація та методика дослідження. Виміри 
здійснювали на 12 веслярах академічного веслування, 
веслування на байдарках і каное 17-25 років 
спортивної кваліфікації від кандидата до майстра 
спорту України. Стаж занять веслуванням складав від 
4 до 12 років. Тести проводили у підготовчий період 
річного циклу тренування. При цьому дотримувались 
вимог біомедичної етики. Досліджували параметри 
зовнішнього дихання за допомогою комп’ютерного 
спірографа Спіроком (НТЦ „ХАІ-медика”, Харків, 
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Україна). Спочатку здійснювали запис пневмограм 
у спокої сидячі, а потім у цьому ж положенні при 
опорі вдиху (І), видиху (ІІ) та повному опорі диханню 
(ІІІ) величиною 25 см вод. ст./л*с-1. Опір створювали 
каліброваними втулками. Повторювали записи за цих 
же умов і при виконанні дозованого навантаження на 
велоергометрі (TX-1, HKS, Німеччина) потужністю 1 
Вт/кг ваги тіла.

Розраховували показники дихального об’єму (ДО), 
частоти дихання (ЧД), хвилинного об’єму дихання 
(ХОД), відношення тривалості вдиху до тривалості ви-
диху (Вд/Вид) за допомогою програми Spirocom Stan-
dard (НТЦ „ХАІ-медика”, Харків, Україна). Динамічні 
показники дихання перераховували до стандарту 
BTPS.

Максимальну швидкість повітряного потоку на 
вдиху (Vвд) та видиху (Vвид) оцінювали за ходом кривої 
швидкості для кожного вимірювання (рис. 1). 

Далі визначали час максимуму швидкості повітря-
ного потоку на вдиху чи видиху, час досягнення 25%, 
50% та 75% цієї величини. У кожній чверті розрахову-
вали прискорення повітряного потоку та виділяли мак-
симальне прискорення на вдиху (Авд) та видиху (Авид). 
Оцінювали у який період спостерігалось максимальне 
прискорення (1, 2, 3 чи 4-й).

Статистичний аналіз експериментальних даних здій-
снювали у електронних таблицях Excel з визначенням 
вірогідності відмінностей за t-критерієм Ст’юдента.

Результати дослідження.
Основні показники функціонування системи зо-

внішнього дихання у веслярів в умовах спокою склада-
ли наступні значення: ЧД – 14,17±2,15 циклів/хв, ДО – 
1,97±0,40 л, Вд/Вид – 0,84, ХОД – 20,35±2,02 л/хв (табл. 
1). Такі дані узгоджуються з наведеними у літературі 
[6]. Спостерігається активація діяльності респіраторної 
системи, що пояснюється певним психоемоційним на-
пруженням перед виконанням вимірювань. Максималь-
на швидкість повітряного потоку на вдиху майже до-
рівнювала значенням цього показника на видиху. Втім 
Авд було меншим та відбувалось пізніше ніж Авид, що 
можна пояснити активним виконанням вдиху за раху-
нок м’язових зусиль та пасивним – видиху. 

При додатковому опорі диханню спостерігались 

значущі зміни співвідношення різних фаз дихання. 
Логічно, при опорі вдиху збільшувався час експірації, 
а видиху – інспірації. Вельми важливим є те, що при 
повному додатковому опорі диханню та при опорі вди-
ху значуще знижується ХОК відповідно на 37,7% та 
32,2%. Такі зрушення можуть приводити до гіпоксич-
них станів у цих умовах чи напруженню інших ланок 
киснево-транспортної системи. Разом із цим при опорі 
видиху ХОД підтримується на тому ж рівні, що і при 
вільному диханні.

Також суттєво змінювались швидкість та при-
скорення повітряного потоку у різних фазах дихан-
ня. Vвд значуще зменшувалась при І та IІІ впливах та 
збільшувалась при ІІ навантаженні. При цьому Авд 
вірогідно зменшувалось при опорі на вдиху на 53,5% та 
збільшувалось на 163% при опорі на видиху. 

Таким чином швидкісно-силові характеристики ін-
спіраторних м’язів у найбільшій мірі можна розвивати 
при додатковому опорі не вдиху, а видиху.

Швидкість повітряного потоку на видиху достовір-
но зменшувалась при ІІ (на 37,8%) та особливо ІІІ ( на 
51%) навантаженнях. Разом з цим якщо Авид при повно-
му опорі диханню зменшується на 42,5%, то при опорі 
видиху навпаки збільшується на 80,1%.

Отже у стані спокою найбільш доцільне застосуван-
ня для тренування дихальних м’язів у веслярів додат-
кового опору на видиху, що має суттєві переваги перед 
іншими впливами: відсутність зниження вентиляції ле-
генів, суттєві навантаження не тільки на експіраторні, 
але і інспіраторні м’язи.

Виконання дозованого фізичного навантаження при-
водило до значущого збільшення ХОД до 30,73±2,47 л/
хв, збільшення максимальної швидкості, прискорення 
потоку повітря на вдиху, більш швидкому включен-
ні експіраторних м’язів. Разом із цим зміни на видиху 
були не значними у порівнянні зі спокоєм і спостеріга-
лось тільки збільшення Vвид, що свідчить про пасивне 
проходження цієї фази дихального циклу.

Знову ж, як у спокої сидячи, І та IІІ впливи приводили 
до значущого падіння ХОК (табл. 1). Разом з цим при 
додатковому опорі видиху за умов виконання фізичного 
навантаження відбувалось вірогідне збільшення цього 
показника. Відмічені зміни співвідношення фаз дихання 

Рис. 1. Індивідуальні графіки об’єму та швидкості повітряного потоку
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при експериментальних впливах поглиблювались у 
більшій мірі для ІІ впливу. Vвд при опорах змінювалась 
подібно до стану спокою, але її зниження було 
меншим для І та ІІІ навантажень, а збільшення більш 
амплітудним для ІІ (відповідно 72,4% та 131,2%). Також 
потенціювалось збільшення Авд при додатковому опорі 
видиху (відповідно163% та 187,8%).

Vвид та Авид при додатковому опорі вдиху за 
умов виконання фізичного навантаження вірогідно 
підвищувались, що свідчить про активне виконання 
видиху з участю експіраторних м’язів. При повному 
опорі дихання пригнічення максимальної швидкості 
та прискорення відбувалось у меншому ступені ніж 
у спокої сидячи. При опорі видиху закономірності 
характерні у спокої зберігались. 

Таким чином і при дозованому фізичному 
навантаженні потужністю 1 Вт/кг ваги тіла більш 
ефективним для розвитку функціональних можливостей 
дихальних м’язів можна вважати застосування 
додаткового опору на видиху 25 см вод. ст./л*с-1.

Висновки.
При повному додатковому опорі диханню та при опо-1. 
рі вдиху як у спокої так і при дозованому фізичному 
навантаженні значуще знижується хвилинний об’єм 
дихання, що може приводити до гіпоксичних станів 
у цих умовах чи напруженню інших ланок киснево-
транспортної системи. При опорі видиху легенева 
вентиляція підтримується на тому ж рівні, що і при 
вільному диханні за умов спокою, а при фізичному 
навантаженні збільшується.
Максимальна швидкість та прискорення повітряного 2. 
потоку на вдиху при використанні додаткового опору 
видиху зростала у порівнянні із фоном у спокої і у 
більшій мірі при дозованому фізичному навантажен-
ні. При додатковому опорі вдиху та повному опорі ці 
показники зменшувались чи не змінювались при фі-
зичному навантаженні.
Максимальна швидкість повітряного потоку на ви-3. 
диху зростала при опорі вдиху за умов фізичного 
навантаження та не змінювалась чи знижувалась у 

Таблиця 1
Показники функціонування респіраторної системи при додатковому опорі диханню 25 см вод ст/л*с

Показники Фон
Умови опору диханню

вдиху видиху повне

Спокій, сидячи

ЧД, цикл/хв 14,17±2,15 12,61±2,65 11,56±2,38 10,43±2,37

ДО, л 1,97±0,40 1,85±0,44 2,59±0,32 1,97±0,36

ХОД, л/хв 20,35±2,02 14,01±1,30* 22,95±2,88 12,67±1,27*

Відношення 0,84±0,10 1,84±0,17* 0,47±0,06* 0,97±0,06

Vвд, л/с 1,10±0,11 0,46±0,05* 1,90±0,33* 0,54±0,05*

Авд, л/с2 3,57±0,63 1,66±0,21* 9,39±2,42* 2,73±0,49

Тмакс вд 1,92±0,23 1,17±0,11* 1,75±0,18 1,25±0,13*

Vвид, л/с 0,98±0,09 1,00±0,09 0,61±0,06* 0,48±0,04*

Авид, л/с2 5,83±1,31 5,29±1,19 10,50±2,49* 3,35±0,70*

Тмакс вид 1,22±0,22 1,64±0,28 1,00±0,00 1,09±0,09

Фізична робота, 1 Вт/кг 

ЧД, цикл/хв 13,44±1,73 11,57±1,90 13,08±2,23 10,12±1,75

ДО, л 2,65±0,37 2,39±0,28 3,65±0,51* 2,73±0,42

ХОД, л/хв 30,73±2,47# 23,12±1,64* 38,25±3,47* 22,08±1,01*

Відношення 1,04±0,22 2,35±0,24* 0,41±0,03* 1,09±0,08

Vвд, л/с 1,54±0,15# 0,69±0,06* 3,56±0,39* 0,91±0,07*

Авд, л/с2 6,38±0,98# 4,69±0,89 18,36±2,79* 6,34±0,45

Тмакс вд 1,25±0,13# 1,00±0,00 1,92±0,19* 1,10±0,10

Vвид, л/с 1,36±0,08# 1,85±0,15* 0,98±0,08* 0,88±0,04*

Авид, л/с2 7,70±1,42 11,38±1,44* 14,07±3,03* 5,11±0,51*

Тмакс вид 1,20±0,13 1,64±0,15* 1,08±0,08 1,00±0,01
Примітка. # - р<0,05 між фоновими показниками у спокої та при фізичному навантаженні; * - р<0,05 у порівнянні 
з фоном.
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інших умовах. Максимальне прискорення повітряно-
го потоку на видиху знижувалось при повному опо-
рі, збільшувалось при опорі вдиху за умов фізичного 
навантаження та у найбільшій мірі при додатковому 
опорі видиху.
Як у спокої так і при дозованому фізичному наванта-4. 
женні потужністю 1 Вт/кг ваги тіла більш ефективним 
для розвитку функціональних можливостей дихаль-
них м’язів можна вважати застосування додаткового 
опору на видиху 25 см вод. ст./л*с-1.

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку полягають у розробці комплексів дихальних 
вправ із додатковим опором видиху та застосуванні і 
перевірці їх ефективності у тренуванні кваліфікованих 
веслярів.
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Оцінка моделі фізичного виховання в літньому оздоровчому 
таборі, спрямованої на виховання у підлітків інтересу 

до занять фізичними вправами
Єзерський В. І.

Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту

Анотації:
Представлено характеристику 
моделі фізичного виховання під-
літків у літньому оздоровчому 
таборі, яка створює соціально-
педагогічні умови для виховання 
інтересу до занять фізичними 
вправами. В основу зазначеної 
моделі покладено реалізацію прин-
ципів системного, діяльнісного та 
особистісно-орієнтованого підхо-
дів формування фізичної культури 
людини. За результатами анкету-
вання подано оцінку ставлення 
підлітків до освітньо-оздоровчих 
занять з фізичного виховання у 
літньому оздоровчому таборі. 

Езерский В. И. Оценка модели физическо-
го воспитания в летнем оздоровительном 
лагере, направленной на воспитание у под-
ростков интереса к занятиям физическими 
упражнениями. Представлена характеристика 
модели физического воспитания подростков в 
летнем оздоровительном лагере, которая соз-
дает социально педагогические условия для 
воспитания у них интереса к занятиям физиче-
скими упражнениями. В основе указанной мо-
дели лежит реализация принципов системного, 
деятельностного и личностно-ориентированого 
подходов формирования физической куль-
туры человека. По результатам анкетирова-
ния подана оценка отношения подростков к 
образовательно-оздоровительным занятиям 
по физическому воспитанию в летнем оздоро-
вительном лагере.

Yezersky V. I. Assessment of physical 
education model in summer health-
improving camp, aimed at cultivating 
interest to physical exercises in teen-
agers. Article presents characteristic of 
teenagers’ physical education model in 
summer health-improving camp, which 
provides social-pedagogical conditions for 
cultivating interest in physical exercises. 
This model is based on realization of prin-
ciples of systematic, activity and person-
oriented approaches to development of 
physical culture of a person. Assessment 
of teenagers’ attitude to educational health-
improving physical activities in summer 
health-improving camp is presented bas-
ing on results of conducted survey.

Ключові слова:
фізичні вправи, інтерес, підлітки, 
літній оздоровчий табір.

физические упражнения, интерес, подростки, 
летний оздоровительный лагерь.

physical exercises, interest, teenagers, 
summer health-improving camp.

Вступ. 1

Формування потреби в заняттях фізичними вправами 
є одним з головних завдань фізичного виховання дітей 
та підлітків. Цей процес пов’язаний із впливом на ін-
телектуальну, емоційну, вольову і діяльнісно-практичну 
сферу особистості. Управління цим складним процесом 
не може бути реалізовано без комплексного підходу. 
Тому, ми вважаємо за доцільне проводити наші дослі-
дження керуючись комплексним підходом як принци-
пом вивчення зазначеної проблеми.

Як зазначено у Державній програмі розвитку фі-
зичної культури і спорту на 2007−2011 роки, низький 
рівень фізичної культури населення України обумовле-
ний великою кількістю чинників, з поміж яких, також, 
недостатнє пропагування занять фізичними вправами 
та здорового способу життя серед широких верств на-
селення. У свою чергу, низька обізнаність людини в 
питаннях фізичної культури не дозволяє їй формувати 
стійкий інтерес та ціннісну мотивацію до систематич-
них занять фізичними вправами.

Важливість формування спеціальних знань, як 
складової фізичної культури людини, різнобічно дослі-
джується у працях В. К. Бальсевича, П. В. Безбородкі-
на, Р. П. Бейлі, А. В. Власова, Б. Керрола, В. І. Ляха, 
А. П. Матвєєва та ін. Впродовж останнього десятиріччя 
істотно зріс інтерес до вивчення зазначеної проблемати-
ки в Україні, особливо у площині теоретичної підготовки 
школярів у фізичному вихованні (В. Г. Арєф’єв, Г. А. Єди-
нак, Д. В. Гнітецький, Г. П. Грибан, Д. О. Дзензелюк, 
Т. Ю. Круцевич, М. І. Лук’янченко, Н. М. Москаленко, 
К. М. Огниста, Т. Т. Ротерс, Б. М. Шиян та ін.). Проте, 
у вказаних дослідженнях проблема формування 
фізкультурно-валеологічних знань учнів досліджується 
фахівцями в напрямі удосконалення навчального 
процесу. Педагогічні можливості літнього канікулярного 
періоду у підвищенні інтересу підлітків до занять 
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фізичними вправами за теоретичним компонентом не 
досліджувались.

Водночас, ґрунтовного аналізу зазнали питання 
створення у літніх оздоровчих таборах соціально-
педагогічних умов підвищення рівня фізичного стану 
та здоров’я дітей і підлітків. Вивчення зазначеної про-
блеми проводилось у дослідженнях Т. А. Баннікової, 
О. Є. Ністратової, Г. І. Шутки та ін. В основу даних до-
сліджень було покладено розподіл дітей на групи і роз-
робку оздоровчих програм для різних груп залежно від 
рівня їхньої фізичної підготовленості, фізичного розви-
тку та фізичного стану в цілому.

Окрім цього, питання оптимізації соціально-
педагогічних умов здійснення виховної роботи у літ-
ніх оздоровчих таборах знайшли розкриття в працях 
С. О. Решітник, Л. А. Шандра, О. Ю. Яковенко, які роз-
глянули зміст та особливості виховання позитивних мо-
ральних якостей дітей і підлітків у різних педагогічних 
умовах перебування, використання проблемних ситуа-
цій для розвиваючого впливу виховного процесу.

Проблемам формування активно позитивного 
ставлення учнів до занять фізичними вправами при-
свячені дослідження С. І. Дроб’язко, О. М. Зварищук, 
О. В. Отравенко, А. В. Даниленко.

Втім, аналіз психолого-педагогічної літератури за-
свідчив, що такий важливий аспект, як формування у 
підлітків інтересу до занять фізичними вправами та 
усвідомленої потреби щодо оптимальної рухової актив-
ності в літніх оздоровчих таборах ще не став предметом 
спеціального дослідження. 

Доречним буде вказати на об’єктивно існуюче про-
тиріччя між необхідністю формувати у підлітків цін-
нісні орієнтації, виховувати в них інтерес до занять фі-
зичними вправами на основі розуміння сутності таких 
занять і систематичного їх виконання, з одного боку, й 
малоефективним використанням великих потенціаль-
них виховних можливостей літніх оздоровчих таборів, 
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як важливої форми виховання, з іншого.
Дослідження виконано у відповідності до плану 

науково-дослідної роботи Дрогобицького державно-
го педагогічного університету імені Івана Франка як 
складова теми “Формування здоров’я людини засо-
бами фізичної культури” (державний номер реєстрації 
0108U009146).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – здійснити якісну характерис-

тику моделі фізичного виховання підлітків у літньому 
оздоровчому таборі, яка створює соціально-педагогічні 
умови для виховання у них інтересу до занять фізич-
ними вправами та визначити ставлення підлітків екс-
периментальної групи до експериментальних освітньо-
оздоровчих занять з фізичного виховання.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та уза-
гальнення літературних джерел, анкетування, методи 
математичної статистики.

Результати дослідження. 
У попередніх публікаціях ми уже зазначали, що 

створення інтересу до занять фізичними вправами, як 
передумови формування потреби у цій діяльності, може 
здійснюватись лише у процесі самої діяльності [3]. Поза 
діяльністю немає відношень, мотивів, потреб, немає 
розвитку і просування вперед. Тобто принцип діяльніс-
ного підходу виступав у нашому дослідженні як один з 
провідних принципів вивчення проблеми формування 
потреби в фізкультурно-оздоровчих заняттях підлітків. 
Тому основне завдання експериментальної програми 
фізичного виховання підлітків у літньому оздоровчо-
му таборі не полягало в передачі суми знань та умінь, 
а передбачало творчий розвиток підлітків, формування 
здатності до самоосвіти і саморозвитку впродовж усьо-
го життя. Даною програмою були створені умови для 
становлення особистості підлітка, формування у ньо-
го здатності до самоуправління психічним і фізичним 
станом, поведінкою, діяльністю та спілкуванням. А це 
відповідає вимогам особистісно-орієнтованої системи 
освіти [1, 7].

Складність використання системного підходу у ви-
вченні педагогічної проблеми полягає в тому, що до-
водиться мати справу з людським фактором – дитиною 
і педагогом. Для подолання зазначених труднощів ми 
здійснювали управління процесом фізичного виховання 
на соціально-педагогічному, педагогічному, психолого-
педагогічному та медико-педагогічному рівнях.

Соціально-педагогічний рівень управління вима-
гав пов’язати формування потреби у фізкультурно-
оздоровчих заняттях із суспільними цінностями освіти 
підлітків, соціальними факторами становлення підрос-
таючого покоління як особистостей. Педагогічний рі-
вень управління пов’язаний з організацією процесу 
фізичного виховання на основі такої взаємодії підлітка 
і педагога, яка б сприяла залученню підлітків не лише 
до організованих занять фізичними вправами, а й до ін-
ших форм рухової активності. Психолого-педагогічний 
рівень управління діяльністю підлітків ми пов’язали із 
самоаналізом, рефлексією підлітками свого фізичного і 
психічного стану та самовизначенням у фізичній культу-
рі. Медико-педагогічний рівень управління пов’язаний 
з адаптацією функціональних систем організму, його 

компенсаторних можливостей, рівнем працездатності і 
здоров’я підлітка.

Саме таке осмислення системного підходу дозволи-
ло здійснити комплексну організацію процесу форму-
вання в підлітків потреби у заняттях фізичними вправа-
ми. У наших дослідженнях ми керувались положенням 
про те, що сутність комплексного підходу до вивчення 
формування потреби в заняттях фізичними вправами 
може проявлятись:

− у цілісності самого педагогічного процесу;
− у цілісному підході до самої особистості;
− у направленості особистості на реалізацію своїх 

прагнень в заняттях фізичними вправами;
− у координації і регулюванні зусиль всіх учасників 

педагогічного процесу фізичного виховання підлітків.
Оскільки комплексний підхід реалізується під час 

діяльності, ми визнали за доцільне розглянути саме ді-
яльнісний підхід у формуванні потреби в заняттях фі-
зичними вправами. В науці діяльність визначається як 
вирішальний фактор існування і розвитку особистості, 
фундаментальна категорія теорії пізнання. Фахівці [3, 
8] зазначають, що діяльність виступає як спосіб існу-
вання й розвитку суспільства та людини, всебічний про-
цес перетворення оточуючого природного і соціального 
середовища (включаючи самого себе) у відповідності 
до власних потреб і завдань. Значущість діяльності для 
формування потреби в заняттях фізичними вправами та 
розвиткові особистості полягає у самовираженні і реа-
лізації здібностей людини [5, 6].

Сутність концепції особистісно-орієнтованої систе-
ми виховання представлена у експериментальній мо-
делі фізичного виховання низкою основних положень. 
Зокрема, особистість, як педагогічна категорія, відобра-
жує специфічну сферу освіти, розвитку та виховання 
людини і в цьому розумінні виступає як її специфічна 
мета. Окрім того, паралельно з тим як людина оволоді-
ває досвідом застосування знань, способами вирішення 
пізнавальних і практичних завдань, творчим досвідом, 
вона повинна набувати досвіду виконання специфіч-
них особистісних функцій [4]. Таким чином, мету 
особистісно-орієнтованої освіти і виховання можна 
визначити саме у створенні умов, які б сприяли розви-
тку сфери людських функцій підлітка під час засвоєння 
будь якого навчально-виховного компоненту.

Отже, в основу моделі фізичного виховання підлітків 
у літньому оздоровчому таборі, яка створює соціально-
педагогічні умови для виховання інтересу до занять 
фізичними вправами, покладено реалізацію принципів 
системного, діяльнісного та особистісно-орієнтованого 
підходів формування фізичної культури людини.

Важливо, також, зазначити, що фізкультурно-
оздоровчий процес в експериментальній групі здій-
снювався у відповідності до основних вимог щодо ор-
ганізації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків, 
зокрема, положення про добровільний вибір видів ді-
яльності й дозвілля. Участь підлітків у фізкультурно-
оздоровчих заходах відбувалось виключно за їх згодою 
з використанням різних форм занять.

У нашому дослідженні ми вважали за необхідне 
визначити ставлення підлітків до експериментальних 
освітньо-оздоровчих занять з фізичного виховання. 
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Для цього наприкінці педагогічного експерименту ми 
провели опитування представників експериментальної 
групи. За результатами анкетування 87 % дітей визна-
ли, що експериментальні заняття фізичними вправами 
у літньому оздоровчому таборі відрізняються від уроків 
фізичної культури в школі і сподобались їм, 13 %  – ва-
гались з вибором відповіді, однак, негативної оцінки не 
висловили. Переважна більшість респондентів дала по-
дібні відповіді і на запитання щодо свого ставлення до 
занять фізичними вправами, засвідчивши, що заняття 
фізичними вправами стали для них цікавішими – 82,6 %. 
100 % підлітків відзначили, що у літньому оздоровчому 
таборі дізналися про фізичні вправи багато нового. Од-
нак, не всі з них висловили впевненість, що готові поді-
литись своїми знаннями із іншими дітьми. Важливим в 
оцінці підлітками експериментальної моделі фізичного 
виховання є те, що практично всі респонденти (91,3 %) 
висловили бажання наступного року продовжити свою 
участь у таких заняттях. Сумнівались в цьому лише 
8,7 % опитаних.

Окрім результатів анкетування, які дали нам пряму 
інформацію щодо позитивного ставлення підлітків екс-
периментальної групи до освітньо-оздоровчої програми 
з фізичного виховання, по ходу експерименту визначив-
ся ще один показник, який можна вважати опосередко-
ваним свідченням інтересу до засвоєння нових знань і 
умінь з фізичної культури. Зокрема, у відповідності до 
умов організації і проведення експерименту, підлітки з 
експериментальної групи могли перейти у інший загін, 
тобто до контрольної групи, якщо їм не сподобається 
експериментальна програма занять. Однак, жоден під-
літок не висловив бажання вийти зі складу експеримен-
тальної групи.

Висновки.
Модель фізичного виховання підлітків у літньому 

оздоровчому таборі, в основу якої покладено реалізацію 
принципів системного, діяльнісного та особистісно-
орієнтованого підходів формування фізичної культури 

людини, створює соціально-педагогічні умови для ви-
ховання інтересу до занять фізичними вправами.

Переважна більшість підлітків експериментальної 
групи відзначили своє позитивне ставлення до експе-
риментальних освітньо-оздоровчих занять з фізичного 
виховання і висловили бажання наступного року про-
довжити участь у таких заняттях.

Предметом подальших досліджень є визначення 
стійкості сформованого інтересу підлітків до різних 
форм занять фізичними вправами.
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Организационно-методические аспекты совершенствования 
современной системы хоккея на льду

Завальнюк Вячеслав
Национальный университет физического воспитания и спорта

Аннотации:
На основании анализа факторов раз-
вития методических и организацион-
ных основ спортивной подготовки по-
казаны закономерности и перспективы 
развития хоккея на льду. Показано, что 
система соревнований в хоккее в раз-
ных регионах мира имеет различия по 
значимости спортивного результата. 
Это влияет на структуру тренировочно-
го процесса и функции его управления 
– систему планирования, моделирова-
ния, контроля, отбора. Представлены 
основания для анализа перспектив 
совершенствования спортивной игры 
в Украине. 

Завальнюк В.Д. Організаційно-
методичні аспекти вдосконалення 
сучасної системи хокею на льоду. На 
підставі аналізу засад розвитку мето-
дичних і організаційних основ спортив-
ної підготовки показані закономірності і 
перспективи розвитку хокею на льоду. 
Показано, що система змагань в хокеї 
в різних регіонах світу має відмінності 
за значимістю спортивного результату. 
Це впливає на структуру тренувально-
го процесу і функції його управління – 
систему планерування, моделювання, 
контролю, відбору. Представлені під-
стави для аналізу перспектив вдоско-
налення спортивної гри в Україні.

Zavalnuk V.D. Organizational-methodi-
cal aspects of perfection modern sys-
tem of ice-hockey. On the basis factors 
analysis of development methodical and 
organizational bases sporting preparation 
conformities to conformity and prospects 
of development of ice-hockey are shown. 
The system of competitions in hockey 
in the different regions of the world has 
distinctions on meaningfulness of sport-
ing result. It influences on the structure 
of training process and function of his 
direction – system of planning, design, 
control, selection. Presented foundation 
for the prospect perfection sport game in 
Ukraine. 

Ключевые слова:
хоккей на льду, система соревнова-
ний, факторы развития вида спорта.

хокей на льоду, система змагань, чин-
ники розвитку вигляду спорту.

ice-hockey, system of competitions, 
factor, development, sport.

  

Введение.1

Формирование современной системы спортивной 
подготовки предполагает комплексный учет факторов, 
определяющих состояние вида спорта и перспективы 
его развития как целостного социального явления [5].

Четко выделяются факторы, влияющие на развитие 
вида спорта в мире и в регионах. К ним относят мето-
дические, организационные, экономические, юриди-
ческие и другие аспекты, прямо связанные с уровнем 
социального развития общества. При этом показано, 
что значение имеет не только степень влияния опреде-
ленного фактора на развитие вида спорта, но степень 
взаимовлияния, т.е. степень взаимодействия этих фак-
торов в той социальной среде, в которой происходит его 
развитие [2,6].

В системе спорта основополагающим фактором, 
на который нацелена спортивная подготовка, является 
спортивный результат и методические аспекты, которые 
обеспечивают этот результативность соревновательной 
деятельности. С учетом важности спортивного резуль-
тата как социального явления в конкретном обществе, 
задействованы методические, организационные, эконо-
мические, юридические и другие аспекты его обеспе-
чения. Они объединены в единую систему и нацелены 
на спортивный результат. При относительной ясности 
такого положения вещей во многих видах спорта (на-
пример, в футболе), где сформирована система значи-
мых спортивных соревнований и целевые установки 
спортивной подготовки, в хоккее на льду существует 
выраженная децентрализация системы соревнований 
и различная значимость спортивного результата [2.4]. 
Это приводит к тому, что развитие хоккея как социаль-
ного явления зависит от целого ряда обстоятельств эко-
номических, политических и других. Это имеет прямое 
отношение к развитию этого вида в Украине. Поэтому 
анализ факторов определяющих взаимосвязь организа-
ционных и методических аспектов в спорте в наиболее 
благополучных структурах мирового хоккея, позволит 
определить факторы развития вида спорта вне зависи-
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мости от политических, экономических и других соци-
альных изменений в обществе. Это делает исследова-
ние актуальным.

Исследования являются частью научно-
исследовательской работы, проводимой в соответствии 
со сводным планом НИР в сфере физической культуры 
и спорта на 2006-2010 г.г. по теме  2.2.1. «Управление 
тренировочными нагрузками в условиях интенсивной 
соревновательной деятельности в годичном цикле под-
готовки квалифицированных спортсменов», № госреги-
страции 0106U010776.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - на основании анализа факторов раз-

вития методических и организационных основ спортив-
ной подготовки показаны закономерности и перспекти-
вы развития хоккея на льду.

Методы исследований. Анализ данных специальной 
литературы. анализ источников сети Интернет. 

Результаты исследований.
Методические аспекты развития хоккея на льду. 

Активное развитие хоккея с шайбой в СССР, Европе и 
Северной Америке послужило стимулом для активного 
использования современных технологий в процессе со-
вершенствования методических основ этой игры.

Одним из ключевых направлений совершенство-
вания было использование современных достижений 
спортивной науки и смежных дисциплин наук биологи-
ческого профиля. Это начало отчетливо прослеживать-
ся в 50-60 годах, когда были созданы базовые основы 
эффективной функциональной подготовки во многих 
видах спорта. Это в полной мере затронуло систему 
хоккея. В качестве примера можно привести методо-
логические основы современной спортивной науки, 
основанные на достижении мировой спортивной науки 
в области прикладной биологии. Это позволило най-
ти эффективные методы увеличения функциональных 
возможностей спортсменов и на этой основе увеличить 
интенсивность соревновательной деятельности, в том 
числе в хоккее. Это отчетливо проявилось в советской 
школе хоккея, когда игра приобрела большую популяр-
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ность в СССР. Это предопределило увеличение науч-
ных и методических разработок специализированного 
характера в 60-80 годах, и применение знаний спортив-
ной науки на ключевых направлениях совершенствова-
ния спортивного мастерства в тех видах спорта, где дол-
гие годы доминировали зарубежные спортсмены. Это в 
полной мере коснулось и системы подготовки в хоккее. 
Методические принципы организации тренировочного 
процесса в игровых видах спорта позволили советским 
хоккеистам подняться на высшие ступени иерархии в 
системе мирового хоккея. Об этом свидетельствуют 
результаты матчевых встреч сборных команд СССР и 
Канады. При этом хорошо известно, что канадские ко-
манды были сформированы на базе лучших спортсме-
нов ведущей хоккейной лиги Северной Америки – На-
циональной хоккейной лиги (НХЛ).

Отличительной чертой тренировочного процесса 
советских спортсменов, в частности ведущих хоккеи-
стов, была сформированная технология спортивной 
подготовки. Эта технология разработана с точки зрения 
комплексной модели поведения человека. В ее основе 
лежит использование всех факторов, обеспечивающих 
формирование специализированных приспособлений 
биологического характера. Эффективная реализация 
этой технологии основана на применении системы 
управления спортивной подготовкой, рациональном ис-
пользовании контроля, моделирования, планирования, 
отбора и оценки перспективности спортсменов [7]. При 
сформированных четких целевых установках спортив-
ной подготовки равнозначные компоненты системы 
управления находятся в равных соотношениях и обе-
спечивают максимальную эффективность тренировоч-
ного процесса [3]. Можно с достаточной уверенностью 
говорить, что изменение этого соотношения приводит 
к изменению эффективности тренировочного процесса 
в целом. Это может быть отражено при подготовке ко-
манды в целом и при подготовке отдельно взятого спор-
тсмена. Это отчетливо видно при подготовке в хоккее 
в тех регионах мира, где целевые установки спортив-
ной подготовки имеют существенные различия. В этом 
случае, формирование целевых установок команды и 
конкретного спортсмена могут войти в противоречие и 
изменить акценты спортивной подготовки, содержание 
системы управления тренировочным процессом. При 
этом выделяются те компоненты управления, которые в 
большей степени способствую решению оперативных и  
частных (личных задач спортсмена) задач спортивной 
подготовки. В этом случае не используется системный 
подход при организации планирования макроциклов. 
При отсутствии функционального фундамента под-
готовленности, используются методы форсированно-
го достижения спортивной формы. Система контроля 
подчинена оперативной и текущей оценке игровых 
способностей хоккеистов. Анализ динамики функцио-
нальных изменений организма, как правило, не учиты-
вает нормативные параметры работы с учетом функции 
управления процессами утомления и восстановления. 
Система отбора и оценки перспективности использует 
методы оценки имеющихся кондиций. Она не ориенти-
рована на длительную работу с резервом для реализа-
ции перспективных возможностей спортсменов в тече-
ние всего цикла многолетней подготовки, и в большей 

степени, направлена на поиск спортсменов, имеющих 
перспективы спортивного роста в Чемпионате Росси и 
НХЛ. Система моделирования спортивной подготовки 
ориентирована требования подготовки и подготовлен-
ности приятые в НХЛ.   

Очевидно, что изменение этих параметров каче-
ственно влияет на структуру и содержание тренировоч-
ного процесса.  

 Анализ системы подготовки в хоккее в Украине, 
показал отчетливые тенденции, при которых отмечен 
рост или снижение спортивного мастерства в ответ на 
изменение целевых установок спортивной подготовки. 
Остается проблемным вопрос конкретизации условий, 
при которых возможно осуществление эффективной 
сбалансированной системы подготовки спортсменов и 
выделение лимитирующих факторов при доминирую-
щем действии, которых совершенствование спортивной 
подготовки имеет значительные ограничения.

Организационные аспекты развития хоккея на 
льду. Существующий опыт мировой практики указы-
вает на составляющие системы обеспечения эффектив-
ной спортивной подготовки. К ним относят: 1. Сформи-
рованные целевые установки спортивной подготовки. 
Сформированная система престижных соревнований. 2. 
Систему охраны здоровья спортсменов. 3. Менеджмент 
в сфере физической культуры и спорта. 4. Использова-
ние современного оборудования. 5. Эффективный мо-
ниторинг спортивной подготовки и сформированную 
на основе принципов управления систему контроля 
спортсменов. 6. Антидопинговый контроль и система 
разрешенного фармакологического обеспечения спор-
тсменов. 7. Эффективную систему специального обра-
зования спортсменов, тренеров и специалистов как со-
ставляющую подготовки спортсменов высокого класса

Подчеркивается, что сниженный уровень действия 
определенного компонента системы не позволит эффек-
тивно функционировать системе подготовки спортсме-
нов высокого класса. В литературе приведены факты, 
когда сниженный уровень действия одного компонента 
системы даже при условии его замещения более высо-
ким уровнем действия другого компонента не позволял 
добиваться системного увеличения качества подготов-
ки спортсменов [1,2]. В первую это относится к опреде-
ленным попыткам заменить эффективную программу 
развития специальной выносливости стимуляцией до-
пинговыми средствами работоспособности спортсме-
нов [8].

Система спортивной подготовки имеют сложную 
структуру [7]. В этой структуре значение имеет не 
столько соотношение указанных факторов, сколько их 
иерархия, соподчиненность и взаимосвязь компонентов 
подготовки спортсменов. В связи с этим выделяют ба-
зовые основы спортивной подготовки, которые опреде-
ляют ее целевые назначения и являются условием эф-
фективного применения других ее компонентов.

В связи с этим выделяю два ключевых компонента 
системы подготовки, которые определяют целевую на-
правленность тренировочного процесса. Это система 
учебно-тренировочного процесса и система соревнова-
ний, их целевые установки. Критерием эффективности 
взаимодействия этих систем выступает спортивный 
результат, как системообразующий фактор спортивной 
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подготовки. В общем виде основные компоненты си-
стемы спортивной подготовки схематически представ-
лены на рисунке 1. 

Сопоставление существующих систем подготовки 
спортсменов высокого класса дают основания для опре-
делении роли и места системы спортивной подготовки 
с учетом целевых установок тренировочного процесса 
в хоккее на льду. Варианты таких систем представлены 
на рис.2 и 3.

В частности необходимо принять к сведению, что 
система спортивной подготовки в хоккее на льду с точ-
ки зрения ее направленности на спортивный результат 
носит выраженный децентрализованный характер. Это 
связано с тем, что ряд систем спортивной подготовки в 
разных регионах мира ориентированы на достижение 
локальных целей, где спортивный результат является 
престижным для определенного клуба, страны, однако 
не является конечной целью достижения спортсмена, а 

рассматривается им как условие попадания следующий 
более престижный уровень соревнований. 

Это предопределяет формирование определенной 
иерархии спортивных соревнований, которая в сово-
купности определяет развитие вида спорта, при этом 
отмечается, что организация учебно-тренировочного 
процесса на каждом иерархическом уровне имеет как 
свои базовые основы (они показаны при организации 
видов спортивной подготовки различной целевой на-
правленности) так и специфические особенности. Эти 
особенности проявляются как в системе организации 
соревнований и учебно-тренировочного процесса, так и 
при учете методических особенности спортивной под-
готовки связанных с различия подходов в управлении 
учебно-тренировочным процессом. В этой связи отме-
чены различия формировании системы планирования, 
контроля, обора, моделирования тренировочного про-
цесса и формирование на этой основе эффективной 

Социально значимый  
спортивный результат 

Система престижных  
соревнований  

Система организации   
учебно-тренировочного  

процесса   

Компоненты управления  
престижной системой  

соревнований  

Компоненты управления  
учебно-тренировочным  

процессом   

Рис. 1. Факторы, определяющие эффективность спортивной подготовки на 

современном этапе развития спорта

Рис.2. Система престижных соревнований имеющих единую целевую установку (на примере организации спор-
тивной подготовки в Китае)

Олимпийские Игры,1- 
Азиатские Игры, проводятся через 2 года после ОИ;2- 
Всекитайские Игры, проводятся через 1 год после ОИ,3- 
Чемпионаты Китая по видам спорта, проводится ежегодно.4- 

1

2

3

4



проблеми фізичного виховання і спорту   № 3 / 2010

31

системы средств и методов спортивной подготовки. В 
этой связи можно достаточно уверенно говорить, что на 
современном этапе развития хоккея на льду, развитие 
игры осуществляется при условии развития отдельных 
компонентов общей системы хоккея и осуществлении 
их взаимодействия на основе иерархической системы 
целевых установок соревновательной деятельности. В 
общем виде, схема организации мирового хоккея с уче-
том различных целевых установок соревновательной 
деятельности представлена на рис. 4.

Приведенная иерархическая структура предполагает 
проведение более углубленного анализа организацион-

ных и методических факторов организации спортивной 
подготовки, оценки влияния методических принципов 
организации тренировочного процесса на эффектив-
ность соревновательной деятельности. 

Представленный анализ дает основание для рас-
суждения о принципах формирования системы управ-
ления спортивной подготовкой в Украине. Различие 
целевых установок спортивной подготовки в течение 
периода независимости Украины говорят о домини-
ровании двух направлений, связанных с построением 
учебно-тренировочного процесса в хоккее. Первый 
– это планирование спортивной подготовки с учетом 

Соревнования, определяющие  целевую 
направленность  системы спортивной 

подготовки 

Чемпионаты профессиональных лиг по 
видам спорта 

Чемпионат США по виду спорта  
Основа проведения – организацион-
ные и  нормативно-правовые основы 

международных и  национальных 
федераций, условия участия в  олим-

пийских Играх  

Организационные и нормативно-
правовые основы НБА, НХЛ,  МЛС и 

др.  

Участие в Олимпийских Играх

Рис. 3. Система престижных соревнований имеющих различные  целевые установки (на примере организации 
спортивной подготовки в Северной Америке, НХЛ)

Иерархия престижных турниров в 
хоккее на льду  

№1 КубокСтэнли 

Участники регулярного чемпионата НХЛ и 
финалисты Кубка Стэнли

№2 Олимпийские Игры

Участники регулярных чемпионатов 
России, Скандинавских стран, Чехии и 

спортсмены, которые не попали в финал 
Кубка Стэнли

№3 Чемпионат Мира 

Участники чемпионатов региональных 
лиг в Европе

Рис. 4. Организация мирового хоккея с учетом различных целевых установок соревновательной деятельности
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достижения высокого спортивного результата и фор-
мирование системы отбора для перехода спортсменов в 
престижные структуры мирового хоккея. 

С точки зрения оптимизации современной системы 
хоккея необходимо определить те составляющие спор-
тивной подготовки, которые смогут сориентировать це-
левые установки на формирование интегрированного 
третьего компонента, позволяющего выработать систе-
му подготовки с учетом индивидуальных перспектив 
спортсмена и ориентации тренировочного процесса на 
достижение высокого спортивного результата в пре-
стижных соревнованиях. Это позволит оптимизиро-
вать структуру управления и включить задействовать 
в процессе подготовки, в необходимой степени другие 
компоненты управления тренировочным процессом 
– систему контроля, моделирования, отбора и оценки 
перспективности спортсменов, т.е. сформировать усло-
вия для  долговременного планирования спортивной 
подготовки, что собственно является залогом эффек-
тивной спортивной подготовки.   

Выводы
О1. рганизационные и методические аспекты спор-
тивной подготовки в совокупности определяют эф-
фективность спортивной подготовки, при условии 
сформированных целевых установок спортивной под-
готовки и применении структуризированной системы 
управления тренировочным процессом спортсменов.
Изменение целевых установок соревновательной дея-2. 
тельности несет в себе изменение структуры управле-
ния тренировочным процессом и содержания средств 
спортивной подготовки.
Эффективным инструментом, определяющим направ-3. 
ления совершенствования спортивной подготовки в 
виде спорта является выделение тех ее компонентов, 
которые могут изменить систему тренировочного 

процесса. Это актуально для подготовки в хоккее на 
льду в Украине, где изменения целевых установок со-
ревновательной деятельности приводят к изменению 
качества учебно-тренировочного процесса.

Перспективным направлением дальнейших иссле-
дований является анализ факторов, которые влияли на 
формирование системы подготовки в хоккее на льду в 
Украине, в течение 1991-2000 г.г. Систематизация дан-
ных и учет тенденций мирового развития игры позволит 
определить предпосылки оптимизации организацион-
ных и методических  основ управления видом спорта.     
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Координаційні здібності в структурі спеціальної рухової 
підготовленості єдиноборців

Клименко А.І.
Харківська державна академія фізичної культури 

Анотації:
Тенденції розвитку сучасного спорту 
передбачають наявність жорсткої 
конкуренції та великого за обсягом 
тренувального і змагального наван-
таження. Це вимагає від тренера 
пошуку нових методик підвищення 
ефективності тренувального про-
цесу, без збільшення об’єму та ін-
тенсивності навантаження. Одним 
із шляхів вирішення цієї проблеми 
є розробка методики підвищення 
координації спортсменів. Визначено 
основні види координаційних зді-
бностей самбістів. Виявлено основні 
методичні прийоми, засоби розвитку 
і вдосконалення координації в сам-
бо.

Клименко А.И. Координационные спо-
собности в структуре специальной дви-
гательной подготовки единоборцев. 
Тенденции развития современного спорта 
предполагают жесткую конкуренцию и на-
личие больших тренировочных и соревно-
вательных нагрузок. Это требует от тренера 
поиска новых методик повышения эффек-
тивности тренировочного процесса, без 
увеличения объема и интенсивности нагру-
зок. Одним из путей решения этой пробле-
мы есть разработка методики повышения 
координации спортсменов. Определены 
основные виды координационных способ-
ностей самбистов. Выявлены основные 
методические приемы, средства развития и 
совершенствования координации в самбо.

Klymenko A.I. Coordinating abilities in 
structure of special preparation of com-
bat athletes. Development tendency of 
modern sport assumes high competition 
and as a result, training and competitive 
pressure. This requires from the coach to 
search for new methods of increasing ef-
fectiveness of the training process without 
increasing the pressure volume and inten-
siveness. One of the ways of solving this 
problem is the development of a method 
of increasing coordinating abilities. Several 
types of coordinating abilities of wrestlers. 
Deals with methodical peculiarities or per-
fection and means of increasing coordinat-
ing of sambo.

Ключові слова:
координація, види координації, ме-
тодика, засоби, тести.

координация, виды координации, методи-
ка, средства, тесты.

coordination, classification coordination, 
method, means, tests.

Вступ. 1

Для успішної практики в боротьбі самбо необхідно 
володіти високим рівнем рухових здібностей (сила, ви-
тривалість, швидкість, гнучкість, координація) і техніч-
ної підготовленості. Причому, кожний тренер-викладач 
повинен знати ступінь значущості і необхідний рівень 
розвитку кожної рухової здібності для досягнення за-
планованого спортивного результату.

В структурі спеціальної рухової підготовленості 
самбістів координаційні здібності займають особливе 
місце. Адже завдяки високому рівню розвитку цієї зді-
бності спортсмен швидше опановує нові рухи, ефектив-
ніше оволодіває технікою обраного виду спорту, добре 
орієнтується в просторі та часі, здатен швидко перебу-
довувати рухові дії у відповідності до обставин, що ви-
никають на килимі і т.д.

Аналіз спеціальної літератури показав, що досліджен-
ня координаційних здібностей проводились в таких на-
прямках: вивчались вікові особливості розвитку та про-
яву спритності дітей дошкільного і шкільного віку [2,5]; 
досліджувалась структура координаційних здібностей в 
різних видах спорту [3, 4, 12]; вивчалась вестибулярна 
стійкість боксерів [3]; досліджувалась спритність борців 
різних соматичних груп [12]; вивчалась генетика розви-
тку координаційних здібностей [4, 11].

На сучасному етапі зросла зацікавленість до розро-
бок модельних характеристик координаційних здібнос-
тей спортсменів і школярів [9]; велику увагу приділяють 
контролю координації школярів і спортсменів [4, 7, 9]; 
вивченню структури координаційних здібностей [8].

Робота виконана по плану НДР Харківської держав-
ної академії фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Завдання дослідження:
1. Визначити найважливіші види координаційних 

здібностей в боротьбі самбо.
2. Виявити методичні особливості і засоби розвитку 

та вдосконалення координаційних здібностей самбіс-
тів.
© Клименко А.І., 2010

Методи дослідження. Теоретичний аналіз та уза-
гальнення, систематизація, аналіз наукової та науково-
методичної літератури.

Результати дослідження.
Боротьба самбо пред’являє певні вимоги до 

прояву видів координаційних здібностей. Найбільш 
максимально в змагальній діяльності проявляються 
такі види координації: 

- здатність до утримання стійкої пози (рівновага); 
- здатність до оцінки і регуляції динамічних та 

просторово-часових параметрів рухів; 
- здатність до перебудови рухової діяльності і при-

стосуванню рухових дій (координованість рухів);
- почуття ритму; 
- здатність до орієнтування в просторі.
Але в реальній сутичці значущість того або іншого 

виду координації постійно змінюється. Це говорить про 
те, що всі види цієї здатності знаходяться у постійній 
взаємодії, а максимальний прояв виду координації за-
лежить від обставин, що складаються на килимі. 

Розглянемо ступінь прояву кожного виду координа-
ції в самбо.

При виконанні окремих прийомів самбісту необхід-
но вміти утримувати стійке положення. Здатність до 
підтримання ефективної пози, утримання стійкості у 
видах спортивної боротьби є провідною координацій-
ною якістю та визначається рядом специфічних фак-
торів [1]. В боротьбі самбо це величина площі опори, 
величина механічної дії зі сторони суперника, вміння 
своєчасно змінювати позу відповідно площі опори, цен-
тру ваги.

В самбо, як і у всіх видах боротьби, виведення з 
рівноваги застосовується як спосіб тактичної підго-
товки прийому. Призначення цього способу – змусити 
суперника з метою утримання рівноваги переступати, 
присідати і, відповідно, переміщувати проекцію з.ц.в. в 
межах площі опори, опиратися обертанню, нахилятися 
або ухилятися, тобто вивести його із захисної, статич-
ної позиції, а потім використати його спробу відновити 
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рівновагу для проведення атаки.
Спираючись на вищевикладене, самбісту для до-

сягнення запланованого результату необхідно не тільки 
підтримувати стійке положення тіла під час атаки су-
перника але й вміти вивести його з рівноваги для про-
ведення ефективного прийому. 

Здатність до оцінки та регуляції динамічних та 
просторово-часових параметрів рухів. Особливістю 
боротьби самбо є безпосередній контакт спортсмена з 
суперником, партнером, килимом. Сприймання супер-
ника під час сутички здійснюється не тільки зорово, але 
і безпосередньо контактуючи з ним (різноманітні захва-
ти, боротьба в партері, утримання, больові прийоми і 
т.д.). Для проведення атакуючих та захисних дій велике 
значення має почуття дистанції.

Вірне почуття часу важливе при виконанні прийо-
мів. Якщо почуття часу розвинуто недостатньо, то при-
йом буде не ефективним, й взагалі може не вийти. Так, 
кидки або атаки, які виконуються занадто рано, або за-
надто пізно, частіше всього без результативні. 

Спортсмен повинен інтуїтивно відчувати часові ін-
тервали сутички для вмілої реалізації тактичного пла-
ну.

Координованість рухів, як здатність до раціональ-
ного прояву та перебудови рухових дій в конкретних 
умовах на основі запасу рухових вмінь і навиків, має 
особливо велике значення для досягнення високих ре-
зультатів в самбо, де постійно виникає необхідність 
швидкої зміни рухових дій при збереженні їх доцільно-
го взаємозв’язку та послідовності.

Важливим елементом при виконанні прийомів явля-
ється ритм. Виконання прийомів з певною послідовніс-
тю та ритмом засипляє увагу суперника. Несподівана 
зміна ритму та прискорень при виконанні прийому зму-
шує супротивника перейти до захисних дій та втратити 
ініціативу в сутичці. 

Здатність до орієнтування в просторі. Велике зна-
чення в самбо має почуття килиму. Спортсмени ведуть 
сутичку в межах певного простору, тому вони повинні 
точно відчувати межі килиму під час сутички та вміло 
орієнтуватися на ньому. 

Здатність до орієнтування в просторі визначається 
вмінням спортсмена оперативно оцінювати ситуацію, 
що склалась по відношенню просторових умов та від-
реагувати на неї раціональними діями, що забезпечу-
ють ефективне виконання тренувальних або змагаль-
них вправ.

Таким чином, координаційні здібності можливо 
розглядати як один із головних факторів в структурі 
спеціальної рухової підготовленості самбістів. Роз-
виток цієї здібності дозволить не тільки швидко та 
ефективно засвоювати технічні прийоми, але і досяг-
ти високого результату в сутичці. Тому тренерам при 
підборі засобів та методів розвитку вдосконалення цієї 
здібності необхідно враховувати специфіку змагальної 
діяльності.

При вдосконаленні координації рухів необхідно 
розвивати здібності до адекватного реагування на 
мінливі та несподівані змагальні ситуації, підвищен-
ня якості просторового орієнтування, вдосконалення 
уваги, вестибулярної стійкості, координованості рухів, 

формуванню здібності до оцінки та регуляції динаміч-
них та просторово-часових параметрів рухів спортс-
менів [6]. 

При проведені учбово-тренувальних занять, спря-
мованих на розвиток та вдосконалення координаційних 
здібностей, необхідно дотримуватись наступних мето-
дичних прийомів: 

- підбір складних та нетрадиційних вправ (в тому 
числі і вихідних положень);

- необхідність вибору спортсменом оптимального 
варіанту із декількох можливих рішень рухових задач;

- змінення просторових меж та способу виконання 
вправи;

- комбінування вправ, їх ускладнення (в тому числі 
і без попередньої підготовки), «дзеркальне» виконання 
вправ, прийомів;

- високі вимоги до точності руху та стійкості тіла 
при виконанні всіх його фаз;

- створення незвичних умов при виконанні вправ та 
серій вправ і т.п.

В якості засобів для розвитку і вдосконалення коор-
динаційних здібностей самбістів необхідно застосову-
вати:

- загальнорозвиваючі вправи на координацію рухів з 
їх «дзеркальним» виконанням;

- стрибки на місці та в русі, з поворотами – акцен-
туючи увагу на чіткість виконання і точність призем-
лення;

- вправи на рівновагу: стоячи на одній нозі, пересу-
вання на зменшеній опорі (вперед, назад, боком);

- акробатичні вправи (обертання (вперед, назад, 
через плечі, в стрибку); колесо; рандат; перевороти на 
прямих руках; сальто; стійка на руках та голові і т.д.);

- дії за несподіваним сигналом (включаючи сутич-
ки);

- ведення сутички в незвичній стійці, з різними су-
перниками;

- естафети та рухливі ігри, які включають обертан-
ня, лазіння, перелазіння і стрибки; 

- ігри в баскетбол, футбол, гандбол; 
- ігри в футбол, гандбол, регбі (із зменшенням ігро-

вого поля, на траві, піску);
- бойові сутички з різними партнерами.
- виконання комбінацій в прискореному темпі, на 

траві, піску, с закритими очима;
- вправи з використанням м’яча (тенісного, набив-

ного);
- застосування нової техніки в поєднанні із заздале-

гідь вивченими прийомами;
Для підвищення активності спортсменів під час за-

нять необхідно систематично нагадувати про важли-
вість координації рухів для досягнення перемоги в су-
тичці. Також для підтримання позитивного емоційного 
фону, періодично необхідно проводити змагання між 
спортсменами на швидкість і координацію рухів.

Ефективність проведених занять перевіряється шля-
хом відповідного тестування, тому для контролю коор-
динації необхідно здійснювати підбір інформативних 
тестів. Причому, бажано здійснювати контроль всіх ви-
дів цієї здібності для внесення своєчасних коректив в 
учбово-тренувальний процес [7, 10].
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Висновки.
1. Визначено, що для досягнення перемоги в сутич-

ці самбісту необхідно добре орієнтуватися в просторі, 
вміти оцінювати і регулювати динамічні та просторово-
часові параметри рухів, утримувати рівновагу, мати від-
чуття ритму та високу координованість рухів.

2. Виявлено методичні особливості та засоби розви-
тку і вдосконалення координаційних здібностей самбіс-
тів, які включають в себе загальнорозвиваючі вправи, 
вправи на рівновагу, з м’ячем, акробатичні вправи, ес-
тафети, рухливі ігри, спортивні ігри, вправи та завдан-
ня, які відповідають специфіці боротьби самбо. 

В подальшому планується розробити тести по всім 
видам координаційних здібностей, які б найбільш ін-
формативно відображали прояв координації борця.

Література.
Алиханов И.И. Техника и тактика вольной борьбы / И.И. Алиха-1. 
нов. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 304 с.
Волков Л.В. Обучение и воспитание юного спортсмена / Л.В. Вол-2. 
ков. – К.: Здоров я, 1984. – 144 с.
Дегтярев И.П. Тренированность боксеров / И.П. Дегтярев. – К.: 3. 
Здоров я, 1985. – 144 с.

Лях В.И. Координационные способности: диагностика и развитие 4. 
/ В.И. Лях. – М.: ТВТ Дивизион, 2006. – 290 с.
Лях В.И. . Координационные способности школьников / В.И. Лях. 5. 
– Минск: Полымя, 1989.
Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпий-6. 
ском спорте / В.Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 1997. 
– 584 с.
Романенко В.А. Двигательные способности человека / В.А. Рома-7. 
ненко. - Донецк: «Новый мир», УКЦентр, 1999. – С. 51-58.
Садовски Е. Структура координационных способностей спор-8. 
тсменов, специализирующихся в спортивных единоборствах / Е. 
Садовски // Наука в олимпийском спорте, 2000. - №2. – с. 5-9.
Сергиенко Л.П. Педагогический контроль развития координаци-9. 
онных способностей у детей и подростков / Л.П. Сергиенко, Т. 
Селезнева, Л. Кметь, С. Нам // Наука в олимпийском спорте, 2002. 
- №1. – с. 47-53.
Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів / Л.П. 10. 
Сергієнко. – К.: Олімпійська література, 2001. – 439 с.
Сергиенко Л.П. Основы спортивной генетики / Л.П. Сергиенко. – 11. 
Київ: «Вища школа», 2004.
Туманян Г.С. Синтез силы и ловкости. Элементы спортивной 12. 
борьбы на уроках физической культуры в старших классах / Г.С. 
Туманян. – М.: Ф и С, 1984.

Надійшла до редакції 03.03.2010р. 
Клименко Анатолій Іванович (д.б.н., проф.)

sport2005@bk.ru



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

36

Фізичний розвиток учнів початкових класів 
з різним рівнем навчальних досягнень

Кравчук Я. І.
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка

Анотації:
Результати дослідження свідчать, 
що  довжина і маса тіла, окруж-
ність грудної клітки знаходяться в 
межах вікових норм. Показники фі-
зичного розвитку школярів постій-
но, але нерівномірно зростають, 
що обумовлюються фізіологічними 
механізмами пубертатного періоду. 
Фізичний розвиток школярів з різ-
ним рівнем навчальних досягнень 
достовірно не відрізняється. Отже 
можна констатувати, що масо-
ростові показники учнів початко-
вих класів суттєво не впливають 
на оцінку з фізичної культури і не 
регламентують якість виконання 
фізичних вправ. 

Кравчук Я. И. Физическое развитие учени-
ков начальных классов с разным уровнем 
учебных достижений. Результаты исследо-
вания свидетельствуют, что длина и масса 
тела, окружность грудной клетки находятся 
в пределах возрастных норм. Показатели 
физического развития школьников посто-
янно, но неравномерно растут, что огова-
риваются физиологическими механизмами 
пубертатного периода. Физическое развитие 
школьников с разным уровнем учебных до-
стижений достоверно не отличается. Так что 
можно констатировать, что массо-ростовые 
показатели учеников начальных классов су-
щественно не влияют на оценку по физиче-
ской культуре и не регламентируют качество 
выполнения физических упражнений. 

Kravchuk Y.I. Physical development 
of primary class students with differ-
ent level of educational achievements. 
The research results show that the length, 
weight and chest circumference are within 
age norms. Indicators of pupil’s physical 
development are constantly but unevenly 
growing, which is conditioned by physiologi-
cal mechanisms of pubescent period. Physi-
cal development of pupils with different level 
of educational achievements does not differ 
significantly. Therefore, we may state that 
the indicators of height and weight of prima-
ry class pupils do not significantly affect the 
grades in physical training and do not regu-
late the quality of exercises performance. 

Ключові слова:
фізичний розвиток, учні початко-
вих класів, навчальні досягнення.

физическое развитие, ученики начальных 
классов, навыки и умения. 

physical development, primary class pupils, 
educational achievements.

Вступ.1

Аналіз літературних джерел свідчить, що фізич-
ний розвиток визначається як біологічний процес ста-
новлення і змін форм та функцій людського організму. 
Показники фізичного розвитку змінюються протягом 
всього життя і зумовлюються внутрішніми чинниками, 
природнім середовищем та соціальними умовами [2-7].  

Високий і гармонійний фізичний розвиток пози-
тивно впливає на загальний стан здоров’я людини, під-
вищує її фізичні можливості та красу зовнішнього ви-
гляду. Диспропорції фізичного розвитку, що пов’язані 
з гіпокінезією, призводять до надмірної маси тіла, по-
ганого самопочуття та різних захворювань. 

Тому дослідження фізичного розвитку є однією з 
основних умов раціональної організації фізичного ви-
ховання. З іншого боку, фізичний розвиток, як один з 
об’єктивних показників здоров’я, свідчить про рівень 
ефективності фізкультурно-оздоровчих заходів. 

Робота виконана за планом НДР Кременецького об-
ласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тара-
са Шевченка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.

© Кравчук Я. І., 2010

Мета роботи – дослідити особливості фізично-
го розвитку дітей молодшого шкільного віку з різним 
рівнем навчальних досягнень. У дослідженні фізичний 
розвиток учнів молодших класів визначався за показ-
никами довжини тіла, маси тіла та окружності грудної 
клітки. Антропометричні вимірювання проводилися  за 
загальноприйнятими методиками. В якості додаткових 
критеріїв для оцінки рівня фізичного розвитку викорис-
товували індекси фізичного розвитку. 

Результати дослідження. 
Результати дослідження свідчать, що довжина тіла у 

хлопчиків становить 128 – 136 см, дівчаток – 125 – 134 
см. Такий стан загалом відповідає віковим нормам.  

Протягом трьох років навчання довжина тіла учнів 
постійно, але не прямолінійно зростає (рис. 1). За три 
роки довжина тіла хлопчиків зросла на 6,7 %, дівчаток – 
на 7,4 %. Характеризуючи динаміку довжини тіла дітей 
8-10 років, можна констатувати, що найбільше зміню-
ється довжина тіла у дітей в період з 9 до 10 років.  

Маса тіла є відносно лабільним показником фізич-
ного розвитку школярів, чутливим критерієм різних за-
хворюваннь, змін режиму та характеру харчування.

Рис. 1. Вікова динаміка довжини тіла учнів початкових класів
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Результати тестування дають підстави констатувати, 
що в середньому маса тіла дітей 8 – 10 років становить 

25,98 – 31,41 кг. Загалом у цьому віці суттєвої різниці 
між масою тіла хлопчиків і дівчаток не виявлено. Віко-
ва динаміка маси тіла дітей 8-10 років подана на рис. 2.

Таблиця 1
Особливості фізичного розвитку учнів залежно від рівня навчальних досягнень з фізичної культури

Вік, років Рівень навчаль-
них досягнень Стать

Показники фізичного розвитку

Довжина тіла, см Маса тіла, кг Окружність грудної 
клітки, см

8

Високий Х 127,6±0,89 26,57±0,37 61,49±0,58
Д 125,8±1,03 25,43±0,41 58,73±0,61

Достатній Х 128,3±0,97 27,05±0,49 60,72±0,47
Д 125,5±0,69 25,69±0,61 59,47±0,52

Середній Х 128,1±1,08 27,11±0,47 60,37±0,39
Д 125,1±0,93 26,83±0,53 56,73±0,64

9

Високий Х 130,8±0,84 29,52±0,38 63,71±0,48
Д 129,9±1,12 29,48±0,62 61,18±0,39

Достатній Х 129,4±0,96 29,71±0,43 63,28±0,74
Д 130,2±0,92 29,55±0,51 62,25±0,62

Середній Х 130,7±0,85 30,32±0,49 62,85±0,68
Д 129,5±0,74 31,08±0,57 62,42±0,54

10

Високий Х 136,9±0,81 30,94±0,62 67,95±0,49
Д 134,8±1,04 30,77±0,46 63,55±0,78

Достатній Х 137,5±0,79 31,45±0,52 68,09±0,59
Д 135,7±0,97 30,95±0,35 64,39±0,63

Середній Х 136,2±0,88 31,83±0,59 66,38±0,58
Д 134,1±0,86 31,64±0,68 61,89±0,63

Рис. 2. Вікова динаміка маси тіла учнів початкових класів
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Рис. 3. Вікова динаміка окружності грудної клітки учнів початкових класів
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Протягом навчання в початковій школі маса тіла ді-
тей суттєво збільшується: у хлопчиків на 16,7 %, у ді-
вчаток – 19,8 %. Потрібно зазначити, що найвищі тем-
пи зростання маси тіла у дітей відзначаються з 8 до 9 
років.

Важливим інформативним показником фізичного 
розвитку людини є окружність грудної клітки. Наші до-
слідження засвідчують, що середні показники окруж-
ності грудної клітки в учнів початкової школи станов-
лять 58 – 67 см.

Інтенсивне зростання окружності грудної клітки 
спостерігається у хлопчиків з 9 до 10 років, у дівчаток – 
з 8 до 9 років (рис. 3).

Наші дані були співставлені з результатами інших 
досліджень [1, 2, 3]. Порівняння свідчать, що показни-
ки фізичного розвитку молодших школярів мають не-
значні відхилення. При цьому потрібно зазначити, що  
довжина і маса тіла, окружність грудної клітки знахо-
дяться в межах вікових норм. Показники фізичного роз-
витку школярів постійно, але нерівномірно зростають, 
що обумовлюються фізіологічними механізмами пубер-
татного періоду.

Зважаючи на індивідуальні особливості учнів мо-
лодших класів нами проводився аналіз їхнього фізич-
ного розвитку в залежності від рівня навчальних до-
сягнень з фізичної культури. Результати дослідження 
подано в табл. 1.

Результати дослідження засвідчують, що фізичний 
розвиток школярів з різним рівнем навчальних досяг-
нень достовірно не відрізняється. 

Висновки. 
Результати дослідження свідчать, що  довжина і маса 

тіла, окружність грудної клітки знаходяться в межах ві-
кових норм. Показники фізичного розвитку школярів 
постійно, але нерівномірно зростають, що обумовлю-
ються фізіологічними механізмами пубертатного пері-
оду. Фізичний розвиток школярів з різним рівнем на-
вчальних досягнень достовірно не відрізняється. Отже 

можна констатувати, що масо-ростові показники учнів 
початкових класів суттєво не впливають на оцінку з фі-
зичної культури і не регламентують якість виконання 
фізичних вправ. 

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем фізичного розвитку 
учнів початкових класів з різним рівнем навчальних до-
сягнень.
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Ефективність використання психологічного тренінгу 
в системі підготовки юних дзюдоїстів

Курилюк С.І., Фотуйма О.Я.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Анотації:
Описано змістовну сторону орга-
нізації та проведення психотре-
нінгу в річному циклі навчально-
тренувальних занять дзюдоїстів 
початкового етапу підготовки. У про-
цесі дослідження експерименталь-
но встановлено, що важливим кри-
терієм оптимізації психологічної, 
технічної, тактичної та фізичної 
підготовки дзюдоїстів є сформова-
ність їх психомоторних процесів, а 
саме функціональної рухливості, 
сили нервової системи, латентного 
періоду простої та складної зорово-
моторних реакцій.

Курылюк С.И., Фотуйма О.Я. Эффектив-
ность использования психологического 
тренинга в системе подготовки юных дзю-
доистов. Описана содержательная сторона 
организации и проведения психотренинга в 
годовом цикле учебно-тренировочных заня-
тий дзюдоистов начального этапа подготовки. 
В процессе исследования экспериментально 
установлено, что важным критерием оптими-
зации психологической, технической, такти-
ческой и физической подготовки дзюдоистов 
является сформированность их психомотор-
ных процессов, а именно функциональной 
подвижности, силы нервной системы, латент-
ного периода, простой и сложной зрительно-
моторной реакций.

Kurylyuk S.I., Fotuyma O.Ya. The 
efficiency of the psychological training in 
the system of training of young judoists. 
The rich in content side of organization 
and leadthrough of psychological training 
is described. Psychological training is 
intended for trainings employments of 
judoists of the initial stage of preparation 
in the annual loop. The important criterion 
of optimization of psychological, technical, 
tactical and physical preparation of judoists 
is formed of their psychomotor processes. 
Functional mobility, force of the nervous 
system, latent period, is selected, simple 
and difficult visile-motor reaction.

Ключові слова:
психотренінг, дзюдо, психомото-
рика, саморегуляція.

психотренинг, дзюдо, психомоторика, са-
морегуляция.

psycho-training, judo, psycho-motility, self-
regulation. 

Вступ.1

На теперішній час психологічний тренінг, як одна з 
найбільш популярних форм групового впливу, притягує 
до себе підвищену увагу практиків у сфері спорту [4]. 
В той же час існує суттєве відставання в теоретичному 
осмисленні накопиченого емпіричного матеріалу. Вито-
ки багатьох проблем, які виникають при використанні 
психологічних засобів, лежать у їх методологічній куль-
турі.

У зв’язку з цим деякі фахівці [1,3] розглядають пси-
хологічний тренінг як особливий інструментарій, який 
допомагає учасникам оволодівати власною поведін-
кою. Так, Т.Зайцева [5] підкреслює, що психологічний 
тренінг в якості об’єкта дослідження охоплює загальні 
закономірності виникнення змін в особистісній сфері 
незалежно від концептуально-процедурного спряму-
вання.

Здійснений нами аналіз наукових розробок провід-
них вчених України та зарубіжжя [1,2,7,10,15] дозволив 
зробити висновок, що процес організації психологічно-
го тренінгу дзюдоїстів на етапі початкової підготовки 
вивчений недостатньо.

Вибраний нами напрям дослідження безпосередньо 
пов’язаний із науковими програмами Прикарпатсько-
го національного університету імені Василя Стефани-
ка і є складовою частиною Зведеного плану науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 
2006-2010 рр. з напрямку “Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуван-

ні та емпіричному вивченні ефективності використання 
психологічного тренінгу дзюдоїстів на етапі початкової 
підготовки. 

Організація та методи дослідження. Психодіагнос-
тування проводилось на базі спортивних закладів міста 
Івано-Франківська серед дітей котрі займаються дзюдо. 
Загалом у дослідженні взяли участь 270 юних спортс-
менів (хлопчиків), віком 10-12 років. Ми врахували осо-
© Курилюк С.І., Фотуйма О.Я., 2010

бливості поведінки осіб цього віку, а також специфічні 
умови роботи з обраним контингентом [5,8]. Віковий 
діапазон вибірки зумовлений важливими для нашого 
дослідження психологічними особливостями спортс-
менів початкового етапу підготовки.

У роботі було використано теоретичні й практичні 
методи: аналіз науково-методичних джерел, синтез, по-
рівняння і узагальнення отриманих даних; практичні – 
спостереження, бесіда, констатуючий і формувальний 
експерименти, анкетування, тестування (опитувальник 
ситуативної і особистісної тривожності за Спілбергом-
Ханіним, опитувальник мотивів досягнення успіху 
та уникнення невдачі, методики виявлення рівня та 
суб’єктивного контролю Дж.Роттера, анкета для визна-
чення самооцінки особистості, методика В.Моросанової 
та Є.Коноз для діагностики показників саморегуляції; 
Фрайбурзький опитувальник особистості (FPI) для діа-
гностики індивідуально-особистісних якостей), методи 
математичної статистики, авторську психотренінгову 
програму, спрямовану на підвищення саморегуляції 
дзюдоїстів на початковому етапі підготовки. 

Фрайбурзький опитувальник (FPI) належить до ба-
гатофакторних інструментів діагностики важливих 
якостей особистості і містить 12 шкал. Перше питан-
ня не входить в жодну із шкал опитувальника. Кон-
струкція FPI відрізняється продуманістю і поетапною 
перевіркою психометричних показників [12].

Опитувальник потреби досягнення успіху 
призначений для диференційованої оцінки двох 
взаємопов’язаних, але протилежно спрямованих 
тенденцій: прагнення до успіху і прагнення уникнути 
невдачі. При цьому оцінюється, який із двох мотивів є 
домінуючим [8]. 

Для вивчення рівня ауторегуляції спортсменів нами 
використаний  опитувальник “Стиль саморегуляції 
поведінки-98” (“ССП-98”), який розроблений 
В.І.Моросановою та Є.М.Коноз. Він складається із 
46 тверджень, що входять до складу шести шкал: 
планування, моделювання, програмування, оцінки 
результатів, гнучкість, самостійність. Опитувальник в 
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цілому може розглядатись як єдина шкала загального 
рівня саморегуляції [14]. 

Методика “Рівень суб’єктивного контролю” [12] 
призначена для діагностування інтернальності та екс-
тернальності. Особи, які переконані в тому, що головні 
сили, що визначають їх життя, знаходяться у їх власній 
психіці, називаються інтерналами чи людьми з внутріш-
нім локусом контролю. Ті, хто переконані у первиннос-
ті впливу зовнішніх факторів на формування та функ-
ціонування особистості, називаються екстерналами чи 
людьми із зовнішнім локусом контролю. Важливу роль 
у цих процесах відіграє самооцінка. 

Методика Спілбергера-Ханіна складається із двох 
частин, у кожній з яких міститься двадцять завдань. 
Вона розроблена для діагностування тривожності [8].

Виявлення та оцінка психомоторних здібностей з 
використанням спеціального приладу “Діагност-1” [9] 
проводилась на основі результатів успішності пере-
робки інформації, яка задається в трьох режимах: так 
званого «оптимального ритму», «нав'язаного ритму» та 
«зворотного зв'язку». У режимі «оптимального ритму 
проводилось вивчення параметрів сенсомоторних реак-
цій різного ступеня складності. 

З використанням двох інших режимів здійснюва-
лось діагностування швидкісних та якісно-кількісних 
показників властивостей вищої нервової діяльності 
(функціональної рухливості та сили основних нерво-
вих процесів). Як розумове навантаження для перероб-

ки інформації застосовуються предметні (геометричні 
фігури) та словесні (назви рослин, тварин і неживих 
предметів) символи. У режимі «оптимального ритму» 
можна отримати значення латентного періоду простої 
зорово-моторної реакції (ЛП ПЗМР), реакції вибору 
одного із трьох сигналів (ЛПРВ1-3) та латентний період 
реакції вибору двох із трьох сигналів (ЛП РВ2-3).

Розробляючи програму психологічного тренінгу 
дзюдоїстів початкового етапу діяльності ми зважили 
на наукові доробки І.А. Воронова [цит. по 8], котрий 
суттєво вплинув на рівень дослідженості проблема-
тики розвитку психологічної готовності спортсменів-
одноборців.

Нами сформульовано концепцію, покликану спри-
яти формуванню системи внутрішньої саморегуляції 
юних дзюдоїстів, задля досягнення успіху в умовах тре-
нувань і змагань ( табл. 1.).

Концепція тренінгу передбачає сформованість уяв-
лення про те, що тренінг має бути мотивуючим. Ство-
рення мотивації досягнення означає організацію такого 
середовища, в якому у людини активізуються важливі 
для навчання та роботи мотиви. Наше завдання поляга-
ло у тому, щоб учасники змогли відчути на собі вплив 
мотиваційних сил, а потім навчитися ними управляти.

Кожен зі сформованих періодів тренінгу включав 
певні етапи його реалізації. Зокрема, це вступний, ви-
рішення основних завдань, аналізу, контролю та оціню-
вання. 

Таблиця 1
Програма психологічного тренінгу дзюдоїстів на початковому етапі підготовки

№ 
п/п

Період 
психологічної 

підготовки Спрямованість тренінгу

Кількість 
занять

Тривалість 
(год)

1. Початковий Формування мотивації до занять психологічним тренінгом. 
Зняття психічної напруги в суб’єктів тренінгового кур-
су. Пошук шляхів порозуміння організатора тренінгу та 
учасників експериментальної групи. Розвиток пізнавальних 
процесів (зокрема уваги). 

8 12

2. Базовий Навчання формулюванню мети тренувальної та змагальної  
діяльності. Оволодіння технікою правильного дихання та 
релаксації груп м’язів. Формування емоційної стійкості, 
впевненості у власних можливостях. Трансформація 
особистісних якостей (тривожність, агресивність). Розви-
ток уміння складати програму дій у складних стресогенних 
ситуаціях.       

15 22,5

3. Передзмагальний Формування мотивації досягнення успіху, відповідальності 
за професійне становлення.  Вдосконалення техніки ди-
хання та розслаблення груп м’язів.  Навчання акумуляції 
теплових відчуттів у сегментах тіла. Розвиток самооцінки, 
рефлексії, уміння переключати увагу, породжувати сюжетні 
уявлення зі змагальних сутичок, приймати рішення про 
корекцію техніко-тактичних дій. 

12 18

4. Змагальний Навчання здатності довільно управляти власними емоціями, 
рухами, вольовими процесами.   

10 15

5. Реабілітаційний Формування позитивних суджень про результат діяльності.  3 4,5

Всього 48 72
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Необхідно підкреслити, що на вступному етапі здій-
снювався інструктаж учасників тренінгу щодо особли-
востей його проведення, правил поведінки тощо. Дру-
гий передбачав забезпечення адекватного зворотнього 
зв’язку між спортсменами-дзюдоїстами і психологом. 
В аспекті розгляду психологічного тренінгу потріб-
но наголосити на важливості етапу аналізу діяльності 
одноборців. Він спрямований на виявлення помилок у 
процесі роботи та їх коректування. При цьому викорис-
товуються такі засоби як спостереження та самоаналіз. 
Особливо актуальним і науково обґрунтованим постає 
контрольно-оцінювальний етап, котрий забезпечує 
адекватність розвитку усіх попередніх компонентів мо-
делі психологічного тренінгу. Для активізації учасників 
на цьому етапі було запропоновано самостійно провести 
оцінювання власної роботи, критично вказати на недо-
ліки та висвітлити і загострити увагу на позитивному.

Для організації психокорекційних впливів у форму-
ючому експерименті було використано такі методичні 
прийоми: 

вивчення результатів навчально-тренувальної та зма-1. 
гальної діяльності спортсмена, фіксація проміжних 
показників,  що сприяють розв’язанню завдань;
варіювання структури завдань (те саме явище вивча-2. 
ти багатократно, за допомогою варіювання умов його 
перебігу, з врахуванням  індивідуальних особливос-
тей кожного спортсмена і рівня його підготовки);
конструювання нових варіантів рішень (вже 3. 
розв’язане завдання пропонується знову з метою зна-
ходження нового способу або ж оригінального варі-
анту рішення).

Формувальний експеримент тривав один рік, про-
тягом якого одноборці експериментальної групи за-
ймалися за програмою підвищення усвідомленої са-
морегуляції.

Результати дослідження та їх обговорення. 
За результатами психологічного діагностування 

нами встановлено, що латентний період простої 
зорово-моторної реакції дзюдоїстів на початковому 
етапі діяльності сягає 304 + 3,5 мс. Щодо складної 
реакції то її тривалість складає 352 + 2,1 мс. Відмітимо, 
що латентний період простої зорово-моторної реакції 
одноборців був менш тривалим у порівнянні з 
показником реакції вибору.

Нами встановлено, що у 39,63 % дзюдоїстів проста 
зорово-моторна реакція відповідає нижче середньому 
рівню сформованості, у 11,48 % – низькому. У 36,30 
% одноборців спостерігається середня тривалість 
досліджуваного процесу, а у 9,26 % – показник вище 
середнього.

Як бачимо з рис. 1. лише 3,33 %  спортсменів володі-
ють високим рівнем розвитку латентного періоду про-
стої зорово-моторної реакції.

На рис. 2. зображено результати діагностування 
рівня складної зорово-моторної реакції дзюдоїстів на 
початковому етапі діяльності. Високим показником її 
розвитку володіють 2,96 %, середнім – 32,96 %, вище 
середнього – 7,41 % спортсменів. Необхідно підкрес-
лити, що для більшості одноборців характерний досить 
низький час реагування на сторонні подразники.

Констатувальний експеримент дозволив встановити 
високий кореляційний зв’язок низьких показників про-
стої та складної зорово-моторної реакції дзюдоїстів на 
початковому етапі діяльності (r = 0,79 при p≤0,01). Було 
виявлено, що такі спортсмени повільно оволодівають 
методикою роботи на приладі і неякісно виконують за-
пропоновані завдання.

Шкалою функціональної рухливості нервових про-
цесів є максимальний темп експозиції подразників на 
високій швидкості, при якій досліджувані робили не 
більше 5,5 % помилок. 

За результатами діагностування показника функці-
ональної рухливості нервових процесів можна ствер-
джувати, що 52,96 % одноборців мають середній рівень 
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Рис. 1. Розподіл дзюдоїстів за рівнем латентного періоду простої зорово-моторної реакції (%).

Рис. 2. Розподіл дзюдоїстів за рівнем латентного періоду складної зорово-моторної реакції (%).
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його сформованості (100 – 120 подразників за 1 хвили-
ну), 6,30 % – високий (130 – 150 подразників за 1 хви-
лину) та 40,74 % – низьким (70 – 90 подразників за 1 
хвилину).

Наступний етап дослідження полягав у визначенні 
показника сили нервових процесів спортсменів-
дзюдоїстів на початковому етапі діяльності. З’ясовано, 
що низька результативність виконання завдань властива 
для 41,11% , середня – 7,04 %, висока – 51,85 % 
одноборців.

Необхідно наголосити, що шкалу сили нервових 
процесів утворює загальна кількість помилок (у 
відсотках до суми експозиції сигналів), які були зроблені 
обстежуваним за період виконання експериментального 
завдання. Отже, чим менше допущених помилок, тим 
вища сила нервових процесів. 

Якщо враховувати, що систематичні навантаження 
супроводжуються тривалими аферентними імпульсами, 
які поступають в нервову систему та передбачають 
формування порогу збудження і гальмування, то можна 
вважати, що для дзюдоїстів з високим показником 
досліджуваного явища характерна витривалість 
основних нервових процесів нарівні з віковими 
морфофункціональними змінами у головному мозку.

Шляхом використання тепінг-тесту методики “Діа-
гност-1” [9] нами з’ясовано, що загальна кількість 
ударів здійснених спортсменами на спеціальному ви-
сокочутливому пристрої в середньому дорівнює 139 ± 
2,2. Експериментально доведено, що в період з 1 до 5 с 
роботи зі спеціальним приладом одноборці нанесли 24 
удар, в період з 5 до 10 с – 26 ударів, з 10 до 15 с – 25 
ударів, з 15 – 20 с – 24 удари, з 20 до 25 с – 24 удари, з 
25 – 30 с – 19 ударів. Як бачимо найбільшу кількість дій 
спортсменами-дзюдоїстами було проведено у другому 
часовому проміжку. Після цього показник дещо утри-
мується та різко знижується впродовж наступних трьох 
часових проміжків.

Встановлено позитивний кореляційний зв'язок між 
низьким рівнем сформованості сили нервових процесів 
та показниками швидкості рухів одноборців на початко-
вому етапі діяльності (r=0,78 при p≤0,05).

Таким чином, варіативність параметрів 
психофункціональної системи дзюдоїстів не є 
артефактом, а загальною властивістю пошуку поточної 
кумулятивної адаптації організму до умов зовнішнього 
та внутрішнього середовища. Наявність саме такого 
шляху відображається у підвищених значеннях 
коефіцієнту варіації середньої тривалості вирішення 
завдання спортсменами-дзюдоїстами з високим рівнем 
сформованості сенсомоторних реакцій. 

При організації констатувального експерименту 
нами встановлено, що більшість опитаних дзюдоїстів 
(71,11 %) характеризуються високим рівнем реактивної 
тривожності.

Важливим є факт діагностування високого рівня 
особистісної тривожності у 48,14% респондентів, що 
може бути результатом прогресуючого психічного на-
пруження в умовах тренувань та змагань. Помірний та 
низький рівень сформованості особистісної тривож-
ності прослідковується у 32,59 % і 19,27% дзюдоїстів 
початкового етапу діяльності відповідно.

Цікаво, що у 74,36 % опитаних спортсменів з ви-

соким рівнем розвитку особистісної тривожності спо-
стерігається мотиваційне домінування прагнення уник-
нути невдачі, а в 25,64 % прагнення до успіху. В свою 
чергу, у дзюдоїстів, поведінка яких не є тривожною, рі-
вень прагнення до успіху помітно переважає показник 
прагнення уникнути невдачі: 81,41 % проти 18,59 %.

Відзначимо, що дзюдоїсти з високим показником 
прагнення до успіху правильно визначають змагальні 
ситуації, аналізують їх, оцінюють та приймають пра-
вильні рішення, спрямовані на досягнення перемоги. 
Для них характерні послідовність та безпомилковість 
дій по досягненню мети, виконання функціональних 
обов’язків. Їх рухи є точними та своєчасними. Ретельно 
контролюється гучність та тембр голосу, швидкість та 
виразність мовлення, її граматична побудова.

В процесі дослідження виявлено позитивний коре-
ляційний зв’язок між високим рівнем розвитку реак-
тивної тривожності та показником латентного періоду 
простої зорово-моторної реакції (r = 0,70 при р ≤ 0,01).

Шляхом використання методики “Рівень 
суб’єктивного контролю” [12] було з’ясовано, що 
близько 15,92 % опитаних одноборців здатні взяти на 
себе відповідальність за те, що відбувається з ними та з 
іншими, залежними від них спортсменами. 

Близько 23,00% спортсменів з високим рівнем си-
туативної тривожності пояснюють свій стан впливом 
обставин, що склалися. Відповідальність за власні дії 
вони покладають на інших людей. Більше половини 
(62,82%) високотривожних респондентів не стільки бе-
руть відповідальність за вчинене на себе, скільки пояс-
нюють свою поведінку впливом напружених ситуацій 
тренувань і змагань.

Той факт, що до складу когнітивного самоконтролю 
входить думка про власну точку зору, створює своєрід-
ну в методичному відношенні ситуацію. З одного боку, 
самоконтроль у рефлексивній ланці має суто внутрішнє 
спрямування. З іншого ж, саме ця сторона відрита без-
посередньо суб’єкту, тобто входить у зміст його само-
пізнання.

Співставляючи рівень домагань та показник 
суб’єктивного контролю, ми виявили високий показ-
ник кореляції між мотивацією уникнення невдачі та 
низьким рівнем сформованості контролю за діяльністю 
(r = 0,79 при p ≤ 0,01).

Діагностування дзюдоїстів з допомогою опитуваль-
ника “Стиль уваги та міжособистісного спілкування” 
(адаптований Ю.Л.Ханіним) [12] сприяло встановлен-
ню прямого кореляційного зв’язку між рівнем самокон-
тролю одноборців та вузького типу уваги (r=0,78 при 
p≤0,01). Більшість спортсменів з високим рівнем сфор-
мованості саморегуляції схильні зосереджуватись на 
вирішенні важливих завдань діяльності.

Встановлено, що на початковому етапі підготовки з 
270 одноборців 69,63 % мають низький рівень сформо-
ваності ауторегуляторної системи. Підкреслимо, що у 
57,04 % опитаних респондентів існує тісний кореляцій-
ний зв’язок між показниками реактивної тривожності 
та низьким рівнем розвитку регуляції власної діяльнос-
ті (r = 0,73 при p ≤ 0,01).

Високий рівень усвідомленого управління та гар-
монійний розвиток окремих ланок регуляції вказує на 
здатність юних дзюдоїстів адекватно оцінювати ситу-
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ації тренувань та змагань, чітко планувати власні дії. 
Зважаючи на результати тестування, можемо стверджу-
вати, що більшість респондентів нездатні самостійно 
організувати свою діяльність для досягнення мети. Од-
ноборці залежні від точки зору інших осіб. При відсут-
ності сторонньої допомоги у спортсменів виникають 
порушення регуляторики.

Профіль уваги респондентів з низьким рівнем ауто-
регуляторики зовнішньо перевантажений. Вони нездат-
ні вирішувати проблеми щодо використання арсеналу 
техніко-тактичних засобів. Здійснюють помилки через 
те, що думають одночасно про декілька завдань. Не 
концентрують увагу на оцінюванні ситуацій навчально-
тренувального та змагального процесів.

На сучасному етапі розвитку психологічної науки 
існує ряд протиріч та незрозумілостей у визначенні тре-
нінгу як особливої галузі практичної психології. В най-
більш широкому контексті термін “тренінг” викорис-
товують для зазначення різноманітних форм групової 
психологічної роботи [5]. Однак, паралельно існують і 
такі поняття, як групова психотерапія, психокорекційна 
група, група активного навчання, практична експери-
ментальна лабораторія [13]. В контексті нашого дослі-
дження, тренінг характеризується як сукупність групо-
вих методів формування саморегуляції.

Концепція розробленого нами тренінгу передбачала 
сформованість уявлення про те, що тренінг має бути 
мотивуючим. Створення мотивації досягнення озна-
чає організацію такого середовища, в якому у людини 
активізуються важливі для навчання та роботи мотиви. 
Наше завдання полягало у тому, щоб учасники змогли 
відчути на собі вплив мотиваційних сил, а потім навчи-
тися ними управляти.

Кожен зі сформованих періодів тренінгу включав 
певні етапи його реалізації. Зокрема, це вступний, ви-
рішення основних завдань, аналізу, контролю та оціню-
вання. Необхідно підкреслити, що на вступному етапі 
здійснювався інструктаж учасників тренінгу щодо осо-
бливостей його проведення, правил поведінки тощо. 
Другий передбачав забезпечення адекватного зворотно-
го зв’язку між спортсменами і психологом.

В аспекті розгляду психологічного тренінгу потріб-
но наголосити на важливості етапу аналізу діяльності 
одноборців. Він спрямований на виявлення помилок у 
процесі роботи та їх коректування. При цьому викорис-
товуються такі засоби як спостереження та самоаналіз. 
Особливо актуальним і науково обґрунтованим постає 
контрольно-оцінювальний етап, котрий забезпечує 

адекватність розвитку усіх попередніх компонентів мо-
делі психологічного тренінгу. Для активізації учасників 
на цьому етапі було запропоновано самостійно провести 
оцінювання власної роботи, критично вказати на недо-
ліки та висвітлити і загострити увагу на позитивному.

Важливим є той факт, що ведучий групи на кож-
ному новому етапі передавав функції коментатора та 
аналітика учасникам тренінгу. Такий методичний при-
йом відбиває загальний принциповий підхід до зміни 
стилю управління: від директивно-організаційного до 
особистісно-орієнтованого.

На другому етапі дослідження було створено екс-
периментальну та контрольну групи дзюдоїстів по 22 
учасники у кожній. Формуючий експеримент тривав 
один рік, протягом якого одноборці експериментальної 
групи займалися за програмою підвищення усвідомле-
ної саморегуляції. Психокорекційний тренінг складав-
ся із сорока восьми занять. Заняття здебільшого почи-
налось і завершувалось аутотренінговою розминкою, 
основний зміст якої складали релаксаційні вправи та 
вправи на фокусування уваги.

В контексті вивчення ефективності формування осо-
бистісних якостей, як передумови оптимізації процесу 
саморегуляції навчально–тренувальної та змагальної 
діяльності спортсменів-дзюдоїстів під впливом про-
грами психологічного тренінгу проведено контрольний 
етап  формувального експерименту. 

Інтеркореляційна матриця стала необхідним кількіс-
ним та якісним показником кореляційних зв'язків (які 
достовірні на рівні значущості p≤0,05 та p≤0,01) між 
психологічними змінними дослідження.

Після проведення психологічного тренінгу встанов-
лено, що в дзюдоїстів експериментальної та контроль-
ної груп індивідуальний стиль саморегуляції суттєво 
відрізняється (рис. 3).

Зокрема з’ясовано, що у спортсменів експеримен-
тальної групи на високому рівні сформована потреба в 
усвідомленому плануванні діяльності, при цьому про-
грама дій характеризується реалістичністю і деталізо-
ваністю,  ієрархічністю і стійкістю.

Особливе значення у розвитку саморегуляції діяль-
ності дзюдоїста має формування власного фізичного 
Я – уявлення про свій тілесний образ, порівняння та 
оцінювання себе з точки зору еталона “мужності”. Цей 
образ є основою різноманітних захоплень дітей, що за-
ймаються дзюдо.

Уявлення про свою зовнішність не випадково є чи 
не найважливішим у самосвідомості підлітка. Воно 

Рис. 3. Характеристика індивідуального стилю саморегуляції (за В.І. Моросановою та Є.М. Коноз) спортсменів-
дзюдоїстів до (1) і після (2) проведення психологічного тренінгу.
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пов’язане з тим, що ознаки дорослості найяскравіше 
виявляються у зміні його тіла. Саме зовнішні ознаки 
дорослості визначають його статус у товаристві ровес-
ників.

Надмірна увага до образу фізичного Я у самосві-
домості спортсмена є тимчасовим, однак природним, 
нормальним, суб’єктивно значущим явищем. Знаючи 
це, ми рекомендували тренерам уникати нетактовних, 
іронічних оцінок зовнішності учня. Адже будь-яка не-
гативна публічна характеристика його дорослим спри-
чиняла важкі психічні травми.

Намагаючись допомогти членам експериментальної 
групи пережити важкий для них етап, ми встановили 
щирі, довірливі стосунки, поділяли їх переживання сто-
совно участі у змаганнях різного рівня, цінували і по-
важали спортсменів такими, якими вони є.

Встановлено, що прихильність дорослих знімає на-
пругу в міжособистісних стосунках, допомагає дітям 
подолати замкнутість у власному внутрішньому світі, 
підтримує його позитивне ставлення до власного Я, ви-
світлює часто йому невідомі, але схвалювані іншими 
якості його особистості.

Отримано достовірні дані щодо трансформації типу 
уваги у групі одноборців, які займалися психологічним 
тренінгом (p≤0,01). Так, більшість досліджуваних ово-
лоділи вмінням переключати увагу з одного подразника 
на інший в мінімальний проміжок часу, максимально 
швидко концентруватися на  факторах зовнішнього та 
внутрішнього середовищ.

Після використання психологічного тренінгу у од-
ноборців експериментальної групи суттєво підвищився 
показник ауторегуляції. Вони стали більш впевнені у 
собі, рішучі та наполегливі в плані спрямування фізич-
ної і техніко-тактичної активності до перемоги у зма-
ганнях. У них також знизилися показники реактивної 
тривожності, а сформованість показника особистісної 
тривожності знаходилася у межах норми. Це забез-
печило розвиток прагнення до осмислення ціннісних 
орієнтацій, самоствердження себе в умовах тренувань і 
змагань, визнання юних дзюдоїстів у референтному ото-
ченні. Процес переосмислення різних критичних ситуа-
цій, внутрішньоособистісних конфліктів “відкриває” їм 
нові якості. Такий рівень сформованості саморегуляції 
поведінки врівноважує емоційно екзальтовану потребу 
до самоствердження. В одноборців з’являється усві-
домлення важливості ствердження себе не тільки перед 
іншими (суперниками, однолітками, батьками, трене-
ром), але й перед собою. Саме таке самоствердження 
приносить впевненість у собі, позбавляє комплексів, 
активізує розвиток самосвідомості спортсменів.

Центром психічного розвитку дзюдоїстів початко-
вого етапу діяльності стало формування довільності 
психічних процесів (пам’яті, уваги, мислення). Їх ін-
телектуалізація, внутрішнє опосередкування відбува-
ються завдяки первинному засвоєнню системи понять. 
Довільність виявляється в умінні свідомо ставити мету, 
шукати і знаходити засоби її досягнення, долати труд-
нощі та перешкоди. Впродовж проведення тренінгового 
курсу діти експериментальної групи вчилися управляти 
своєю поведінкою, адже вимоги до них з перших днів 
перебування у спортивній школі передбачали досить 
високий рівень відповідальності. 

Результатом проведення психологічного тренінгу 
були суттєві зміни нейродинамічних властивостей у 
дзюдоїстів на початковому етапі діяльності. Зокрема, 
час простої зорово-моторної реакції знизився до рів-
ня 274±1,2 мс (рис. 4.). В порівнянні з першим етапом 
формуючого експерименту, цей   показник дещо зріс у 
представників контрольної групи – до 305±1,4 мс від-
повідно.

На рис. 5. представлено діаграми, які яскраво 
демонструють тривалість латентного періоду складної 
зорово-моторної реакції до та після впровадження 
психотренінгу. Спостерігаємо достовірні зміни у 
спортсменів експериментальної групи (з 348±1,6 мс до 
324±1,6 при р≤0,001). 

За допомогою використання тепінг-тесту методики 
“Діагност-1” нами з’ясовано, що загальна кількість уда-
рів здійснених спортсменами-дзюдоїстами експеримен-
тальної групи на спеціальному високочутливому при-
строї до і після проходження програми психологічного 
тренінгу суттєво відрізняється. Так, до початку психо-
коректуючої роботи цей показник дорівнював – 140±0,6 
ударів за 30 с, після – 145±0,4 ударів за 30 с. 

Доведено, що в період з 1 до 5 с роботи зі спеціаль-
ним приладом спортсмени нанесли 26 ударів, з 5 до 10 с 
– 26 ударів, з 10 до 15 с – 25 ударів, з 15 – 20 с – 24 удари, 
з 20 до 25 с – 25 ударів, з 25 – 30 с – 19 ударів. Як бачи-
мо найбільшу кількість дій спортсменами-дзюдоїстами 
було проведено у другому часовому проміжку. Після 
цього показник дещо утримується та різко знижується 
впродовж наступних трьох часових проміжків.

Використання психологічного тренінгу для розви-
тку психомоторних здібностей та особистісних якостей 
містить елементи психокорекції. Адже після його впро-
вадження нами спостерігалися покращення виконання 
технічних прийомів і тактичних засобів ведення дво-
бою дзюдоїстами експериментальної групи. 

Висновки:
У процесі дослідження експериментально встановле-1. 
но, що важливим критерієм оптимізації психологіч-
ної, технічної, тактичної та фізичної підготовки дзю-
доїстів є сформованість їх психомоторних процесів, а 
саме функціональної рухливості, сили нервової сис-
теми, латентного періоду простої та складної зорово-
моторних реакцій.
Суттєвою перевагою запропонованої тренінгової ме-2. 
тодики стало те, що вона дозволила вивчити складні, 
емоційно важливі питання особистісного розвитку в 
безпечному середовищі тренінгу, з установкою на за-
грозливі та ризиковані ситуації реального життя.
Доведено, що після використання психологічного 3. 
тренінгу з елементами психокорекції для розвитку 
нейродинамічних властивостей та особистісних якос-
тей спостерігалося покращення виконання технічних 
прийомів і тактичних засобів ведення двобою дзюдо-
їстами експериментальної групи. У юних спортсме-
нів поліпшилось сприйняття інформації щодо страте-
гії проведення сутичок в умовах тренувань і змагань. 
Позитивні результати тренінгового впливу позначи-
лись на конструктивній системі формування взаємин 
із друзями, суперниками, родичами.
Апробація психокорекційної програми дозволила 4. 
суттєво підвищити рівень саморегуляції одноборців в 

час реакції, мс
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умовах навчально-тренувальної та змагальної діяль-
ності. У спортсменів експериментальної групи ви-
робилась здатність усвідомлювати та функціонально 
пов’язувати дієві регуляторні ланки.
Отримані дані переконливо засвідчують, що спортс-5. 
мени, які брали участь у тренінгу відрізняються авто-
номністю в організації активності, тому свою діяль-
ність і поведінку вони планують самостійно. Також 
для них характерним є вміння виділяти первинні 
умови досягнення мети як у поточній ситуації так і в 
перспективному майбутньому, що проявляється у від-
повідності програм власних дій до планів навчально-
тренувальної та змагальної діяльності, адекватності 
отриманих результатів і поставленої мети.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів 
проблематики. Перспективу організації подальших до-
сліджень вбачаємо у виявленні формуючих можливос-
тей тренінгу при підготовці дзюдоїстів на різних етапах 
спортивної підготовки, а також визначенні специфічно-
го змісту тренінгових занять.
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Кодова система запису техніко-тактичних дій бадмінтоністів
Любієва В.А.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Анотації:
Проаналізовані програмні продукти, 
які використовуються російськими 
фахівцями і Міжнародною федера-
цією бадмінтону (IBF). Представлені 
результати семантичного аналізу і 
класифікації техніко-тактичних дій 
бадмінтоністів. На основі цієї кла-
сифікації розроблена і апробована 
спеціальна система запису гри, яка 
дозволяє оперативно фіксувати усі 
дії гравців одиночного розряду в 
процесі змагальної діяльності. Сис-
тематизація технічних дій у вигля-
ді класифікації сприяє створенню 
ефективних підходів до оцінки зма-
гальної діяльності гравців і плану-
вання тренувального процесу. 

Любиева В.А. Кодовая система записи 
технико-тактических действий бадминто-
нистов. Проанализированы программные 
продукты, используемые российскими спе-
циалистами и Международной федерацией 
бадминтона (IBF). Представлены результаты 
семантического анализа и классификации 
технико-тактических действий бадминтони-
стов. На основе этой классификации разра-
ботана и апробирована специальная система 
записи игры, которая позволяет оперативно 
фиксировать все действия игроков одиноч-
ного разряда в процессе соревновательной 
деятельности. Систематизация технических 
действий в виде классификации способству-
ет созданию эффективных подходов к оцен-
ке соревновательной деятельности игроков 
и планированию тренировочного процесса. 

Liubieva V.A. The code system of 
record of technique-tactical actions of 
badminton players. Software, used by 
the Russian specialists and International 
federation of badminton (IBF), are analysed. 
The results of semantic interpretation 
and classification of technique - tactical 
technique - tactical actions of badminton 
players are presented. On the basis of this 
classification the special system of record 
of game which allows operatively to fix 
all actions of players of single digit in the 
process of competition activity is worked out 
and approved. Systematization of technical 
actions as classification assists creation of 
the effective going near the estimation of 
competition activity of players and planning 
of training process.
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Вступ. 1

У системі категорій спортивної науки та методики 
підготовки спортсменів важливе місце займає змагаль-
на діяльність. Вона розглядається не тільки як спосіб 
виявлення переможця, але й як засіб контролю за рів-
нем підготовленості, підвищення тренованості і вдо-
сконалення спортивної майстерності. Тому в різних ви-
дах спорту широкого поширення набули дослідження 
окремих складових змагальної діяльності, в основі яких 
лежить ділення програми змагання на частини, тим-
часові відрізки або техніко-тактичні варіанти. Велика 
увага приділяється розробці модельних характеристик 
змагальної діяльності спортсменів [1 та інші]. 

Дослідження змагальної діяльності у бадмінто-
ні стримує недосконалість систем обліку та аналі-
зу техніко-тактичних дій гравців. Так, комп’ютерна 
інформаційно-методична система “Бадмінтон”, яка була 
розроблена О.В. Жбанковим [2], передбачає реєстрацію 
дуже малої кількості параметрів гри, а саме: чистий час 
гри, кількість ударів по волану і кількість розіграшів во-
лана. Завдяки цьому визначається темп обміну ударами 
в ході гри і оцінка ефективності ігрових дій спортсме-
нів, у т.ч. по партіях. 

Схожий програмний продукт (Tournament Plan-
ner) використовує і Міжнародна федерація бадмінтону 
(IBF). Завдяки йому фахівці та любителі бадмінтону 
можуть отримати інформацію про час, характер, хід і 
динаміку гри, особливості реалізації техніко-тактичної 
підготовленості гравців в умовах змагань [6]. Ця 
програма дозволяє зберігати інформацію про кількість 
виграних гравцем зустрічей, партій, розіграшів і дозволяє 
відстежувати їх динаміку у вигляді статистичних даних. 
При цьому враховуються лише основні види ударів 
(смеш, удари на сітці, високо-далекі удари). Всі інші 
удари, які принесли гравцеві очко, об’єднані в одну 
групу, що не дозволяє проаналізувати особливості 
техніко-тактичних дій спортсменів.

Недосконалість технології обліку техніко-тактичних 
дій бадмінтоністів створює проблемну ситуацію, яка 
© Любієва В.А., 2010

обумовлює актуальність даного дослідження. 
Дослідження виконано згідно Зведеного плану 

науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2006-2010 рр. за напрямом 1.2.4 «Науково-
методичні основи використання інформаційних техно-
логій при підготовці фахівців галузі фізичної культури і 
спорту» (номер держреєстрації 0106U011994).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – розробка кодової системи за-

пису техніко-тактичних дій бадмінтоністів в процесі 
змагальної діяльності.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел; 
бесіди із фахівцями – тренерами збірної Україні з бад-
мінтону; спостереження; семантичний аналіз; формалі-
зація та алгоритмізація; логічні методи. 

Результати дослідження.
В результаті дослідження отримані опис наочної 

області та змістовна постановка завдань дослідження, 
визначена вхідна інформація і здійснений семантичний 
аналіз техніко-тактичних дій бадмінтоністів.

В основу методики кодової системи запису техніко-
тактичних дій бадмінтоністів покладений алгорит-
мічний принцип, розроблений В.К. Лісянським [3] 
для волейболу. Запропонована ним формула запису – 
ХТО+ДЕ+ЯК – для одиночних розрядів не зовсім ак-
туальна, оскільки передбачає оцінювати індивідуаль-
ні дії спортсменів в команді. У одиночних розрядах в 
бадмінтоні можуть оцінюватися лише індивідуальні дії 
гравця. 

Особливістю бадмінтону є те, що в основі всіх рухів 
гравця на майданчику і вибору виду удару лежить по-
стійне спостереження за воланом до тих пір, поки він 
не торкнеться ракетки або корту. Тактика гри полягає в 
доцільному використанні різних ударів, за допомогою 
яких волан прямує в менш захищені місця корту. Гра-
вець з першого ж удару вимушений вирішувати тактич-
ні завдання, визначати найбільш доцільний удар і точку 
майданчика, в який слід направити волан, аби виграти 
очко. Надалі в ході гри використовуються складніші 
ігрові комбінації, пов'язані з знаходженням противника 
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на майданчику [4, 5]. Тому стандарт вхідної інформації 
про ігрові дії бадмінтоніста може мати вигляд формули: 
ЩО (який удар) + ДЕ (зона корту) + ЯК (міра успіш-
ності).

Розглянемо компонент формули «ДЕ». У практичній 
діяльності корт умовно розділяють на три основні зони 
– передня, середня і задня. Цей розподіл на зони відо-
бражає характер переміщень спортсменів.

Проте для детальнішого опису техніко-тактичних 
дій гравців кожну із зон доцільно розбити ще на три 
підзони, кожній з яких надаємо числове значення (рис. 
1). Таким чином, отримуємо 9-ть ігрових підзон. 

Перейдемо до розгляду компонента формули 
«ЩО».

До цього блоку вхідних даних відносяться технічні 
прийоми, які виконуються спортсменом під час розігра-
шу: подачі і удари. 

Подачі в бадмінтоні можуть класифікуватися по де-
кількох критеріях [4, 5, 7]. По техніці виконання подачі 
підрозділяються на подачі відкритою та закритою сто-
роною ракетки. По місцю виконання подачі: ліве поле; 
праве поле. По траєкторії польоту подачі діляться на на-
ступні види (рис. 2): 

високо-далека подача або висока (траєкторія № 1) – • 
волан по високій траєкторії прямує до задньої лінії і 
знижується вертикально вниз; 

коротка подача (траєкторія № 2) – волан прямує в ра-• 
йон лінії подачі, дуже низько над сіткою; 
плоска подача (траєкторія № 3) – волан прямує до за-• 
дньої лінії по низькій траєкторії, паралельно поверхні 
майданчика; 
висока парна подача або прострільна (траєкторія № • 
4) – волан летить нестримно, на висоті 3-4 метра від 
підлоги до задньої лінії подачі для парних ігор. 

Класифікація ударів в бадмінтоні дуже варіативна. 
У літературі зустрічаються різні варіанти систематиза-
ції ударів [4, 5]. Авторі класифікують удари відповідно 
до їх особливостей по декількох ознаках: по місцю уда-
ру по відношенню до тулуба спортсмена, по характеру 
траєкторії польоту волана. Ударі розрізняють по силі, 
спрямованості, характеру виконуваних рухів. Удари ді-
лять на фронтальні і не фронтальні. Не фронтальними 
називають удари по волану, що пролітає вище, справа 
або зліва від гравця. У цьому випадку є всі можливості 
для підготовки та проведення замаху. При фронтальних 
ударах можливості для замаху обмеженні, тому удар ви-
конується в основному за рахунок руху передпліччя та 
кисті [11]. 

Родоначальники бадмінтону – англійці – викорис-
товують класифікацію ударів за характером траєкторії 
польоту волану [7]. За цією ознакою всі удари підрозді-
ляються на наступні групи: високо-далекий удар (базо-

Рис. 1. Схема розподілу корту для бадмінтону на ігрові підзони.

У передній зоні: 1-а - лівий кут під сіткою; 2-га - центр під сіткою; 3-я - правий кут під сіткою. У середній 
зоні: 4-та - ліва бокова лінія; 5-та - ігровий центр; 6-та - права бокова лінія. У задній зоні: 7-ма - лівий задній кут 
корту; 8-ма - центр на задній лінії; 9-та - правий задній кут корту. Інші підзони - поза межами корту можна позна-
чати використовуючи номер підзони і букву «А», наприклад «6А» - аут біля правої бокової лінії у 6 зоні.

Рис. 2. Траєкторії подач у бадмінтоні.



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

48

вий удар в бадмінтоні); скорочений удар; плоский удар; 
атакуючий удар: смеш або добивання; блокуючий удар; 
викид; підставка.

Педагогічні спостереження дозволили встановити 
наступну закономірність: вибір удару залежить від зони 
корту, де розташовується гравець. З певних зон можуть 
виконуватися лише певні удари (табл. 1).

Кожна техніко-тактична дія (подача або удар) може 
виконуватися по трьох напрямах (лінія, діагональ, 
центр.) Крім того, всі ці дії можуть бути виконані справа 
і зліва. Під час удару справа волан стикається з внутріш-
ньою частиною струнної поверхні ракетки – тому такі 
удари називають ударами відкритою стороною ракетки, 
або форхендами. Відповідно удари зліва (бекхенди) ви-
конуються зовнішньою поверхнею ракетки і називають 
ударами закритою стороною ракетки [6].

Підрахунок різноманітності техніко-тактичних дій 
бадмінтоністів вказує, що існує 42 варіанти подач і 198 
варіантів ударів. З них: з передньої зони – 54; з серед-
ньої зони - 72; із задньої зони – 72.

Ефективність ігрових дій бадмінтоністів розкриває 
компонент формули «ЯК». Критерії оцінки мають бути, 
з одного боку, прості й зрозумілі, а з іншого боку – вра-
ховувати всі можливі варіанти результату виконаного 
прийому. Для цього пропонується всі результати тех-
нічних дій гравця оцінювати по наступних критеріях: 
вимушена помилка суперника (виграш очка); власна не 
вимушена помилка (програш очка); полегшив прийом 
волана супернику; утруднив прийом волана супернику.

На підставі цієї класифікації розроблена і випро-
бувана спеціальна система запису протоколу гри, що 
дозволяє оперативно фіксувати всі техніко-тактичні дії 
бадмінтоністів в процесі змагальної діяльності.

Висновки:
Чіткий розподіл технічних прийомів дозволяє нао-

чно уявити весь технічний арсенал сучасного бадмінто-
ну, впорядкувати та уніфікувати тлумачення дій спортс-
менів під час тренувальної або змагальної діяльності. 

Стислість системних термінологічних позначень до-
зволяє при записі техніко-тактичних дій бадмінтоністів 
відмовитися від великого числа класифікаційних ознак. 
Це забезпечує порозуміння між фахівцями, що має важ-
ливе значення при складанні модельних характеристик 
змагальної діяльності гравців.

Строга формалізація термінів створює передумови 
для використання запропонованої класифікації як алго-
ритмічної мови з перспективою використання її для мо-
делювання змагальної діяльності і складання вичерп-
них елементних каталогів з детальним (покроковим) 
описом кожної ігрової комбінації. 

Систематизація технічних прийомів у вигляді кла-
сифікації сприяє побудові системних підходів до пла-
нування підготовки спортсменів на різних етапах спор-
тивної майстерності. 

У перспективі подальших досліджень – створення 
комп'ютерної системи, що дозволяє здійснювати ручне 
або автоматизоване введення даних про техніко-тактичні 
дії бадмінтоністів, та формувати відповідну базу знань, 
необхідну для ухвалення управлінських рішень.
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Таблиця 1
Удари, що виконуються з різних зон корту

Зони корту Підзони Варіанти ударів

Передня зона 1, 2, 3 Підставка, викид, атакуючий (змітання з сітки, добивання)

Середня зона 4, 5, 6 Скорочений, викид, плоский, атакуючий

Задня зона 7, 8, 9 Високо-далекий, скорочений, атакуючий, плоский



проблеми фізичного виховання і спорту   № 3 / 2010

49

Етап попередньої базової підготовки у спортивних іграх: 
експериментальне визначення ефективності 

традиційної системи тренування
Максименко І.Г.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Визначені особливості побудови 
традиційної системи підготовки 
юних спортсменів на етапі по-
переднього базового тренуван-
ня. У дослідженнях взяли участь 
200 гравців віком 12 – 15 років. 
Представлено показники часто-
ти серцевих скорочень, витрат 
енергії, змагальної діяльності 
юних спортсменів. Показники за-
фіксовані в ході виконання різних 
типових тренувальних програм та 
участі у двосторонніх й офіційних 
іграх. Проаналізовано типові раці-
они харчування, результати погли-
бленого медичного обстеження.

Максименко И.Г. Этап предварительной 
базовой подготовки в спортивных играх: 
экспериментальное определение эффек-
тивности традиционной системы трени-
ровки. Определены особенности построения 
традиционной системы подготовки юных спор-
тсменов на этапе предварительной базовой 
тренировки. В исследованиях приняли уча-
стие 200 игроков в возрасте 12-15 лет. Пред-
ставлены показатели частоты сердечных со-
кращений, затрат энергии, соревновательной 
деятельности юных спортсменов. Показатели 
зафиксированы в ходе выполнения разных 
типичных тренировочных программ, участия в 
двусторонних и официальных играх. Проана-
лизированы типичные рационы питания. Пока-
заны результаты углубленного медицинского 
обследования.

Maksimenko I.G. The second stage of 
long-term training in team games: ex-
perimental assessment of traditional 
training system. The features of construc-
tion of the traditional system of prepara-
tion of young sportsmen are certain on the 
stage of the preliminary base training. In re-
searches 200 players took part in age 12-15 
years. The indexes of frequency of cardiac 
rhythm, expenses of energy, competition 
activity of young sportsmen are presented. 
Indexes are fixed during implementation 
of the different typical trainings programs, 
participating in bilateral and official games. 
The typical rations of feed are analysed. 
The results of deep medical inspection are 
rotined.
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Вступ. 1

Сучасна спортивна наука та практика вказують на 
те, що високу ефективність багаторічної підготовки 
у ігрових видах може бути забезпечено лише за умов 
якісної реалізації на кожному з її етапів загальновідо-
мих теоретико-методичних положень [2, 4, 6, 7, 9]. На 
особливу увагу заслуговує дотримання цих положень 
на першому - третьому етапах, коли раціональна по-
будова системи підготовки має забезпечити поступове 
зростання майстерності гравців у подальшому [1, 3, 5, 
8]. Таким чином, особливої актуальності набуває ви-
вчення особливостей побудови традиційної системи 
підготовки юних спортсменів, що склалася на зазна-
чених етапах, зокрема на етапі попереднього базового 
тренування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить 
про те, що із зазначеної проблеми окремими фахівця-
ми отримано різнохарактерні результати [1, 4, 8]. Крім 
того, в процесі попередніх власних досліджень [5] на 
основі аналізу програм для ДЮСШ виявлено певні не-
доліки традиційних схем побудови процесу підготовки 
юних спортсменів на першому та другому етапах бага-
торічного тренування.

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. 
Зазначене вище обумовило проведення серії до-

сліджень з наступною метою: на прикладі футболу та 
футзалу експериментальним шляхом визначити осо-
бливості побудови традиційної системи підготовки 
юних спортсменів на етапі попереднього базового тре-
нування. Було використано такі методи досліджень: 
теоретичного аналізу та узагальнення, педагогічного 
© Максименко І.Г., 2010

спостереження (пульсометрія, реєстрація показників 
витрат енергії, аналіз показників змагальної діяльнос-
ті), медико-біологічні методи досліджень (біохімічний 
аналіз крові), математичної статистики. За задумом до-
слідження у спортсменів віком 12 – 15 років, які спе-
ціалізуються з футболу та футзалу, вивчали кількісні 
характеристики витрат енергії та ЧСС, зафіксовані в 
ході виконання різних типових тренувальних програм 
та участі у двосторонніх й офіційних іграх. Також було 
проаналізовано типові для підготовки юних гравців 
раціони харчування та результати поглибленого медич-
ного обстеження, що свідчать про стан здоров’я юних 
спортсменів.

Результати дослідження. 
На неадекватність типових для ДЮСШ навантажень 

віковим особливостям організму юних спортсменів і їх 
невідповідність завданням етапу попередньої базової 
підготовки вказують наступні показники ЧСС та 
енерговитрат, отримані експериментальним шляхом. 
Так, у якості прикладу наведемо зазначені показники, 
зафіксовані в ході одного з типових тренувальних 
занять у 12 – 13-річних гравців із футзалу. Тривалість 
такого заняття – 1 год. 20 хв.; переважна спрямованість 
– розвиток і вдосконалення техніко-тактичної 
майстерності та комплексний розвиток основних 
фізичних якостей. В середньому, кожен гравець на 
виконання програми зазначеного заняття витрачає 
511,7±18,4 ккал, середня пульсова вартість зазначеного 
тренування складає 10557,1±90,4 уд, а середні значення 
ЧСС max дорівнюють 195,8±5,2 уд·хвˉ¹. Про зазначену 
вище тенденцію, пов’язану з „форсуванням” підготовки 
на другому етапі багаторічного тренування, також свід-
чать показники, зафіксовані у 15-річних футболістів 
під час проведення типових для більшості вітчизняних 
училищ спортивного резерву та ДЮСШ занять, а також 
зареєстровані у ході участі спортсменів у календарних 
матчах. З метою реєстрації зазначених показників спо-
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чатку було підібрано тренувальні програми, які тради-
ційно використовують в підготовці юних футболістів. 
Після цього такі програми згідно із сучасними уявлен-
нями про навантаження класифікували за величиною 
впливу на організм, як малі, середні, значні та великі 
навантаження. В якості традиційних було обрано на-
ступні програми, які найчастіше використовують в зма-
гальному тижневому мікроциклі:

- Тренувальні заняття анаеробно-алактатної спрямо-
ваності (інтенсивність 96 – 100%): розминка 10 – 12 хв.; 
після розминки - 2 серії вправ: а) перша серія: біг з мак-
симальною швидкістю 25 м×3 рази, біг на 25 м з м’ячем 
з максимальною швидкістю; в кінці серії – вправи на 
гнучкість та розслаблення; б) друга серія: така ж сама, 
як й перша серія. За величиною впливу на організм 
юних футболістів ці заняття було віднесено до малих 
навантажень.

- Тренувальні заняття анаеробно-аеробної (зміша-
ної) спрямованості: 1. Перший варіант (тривалість 60 
хв.): розминка; гра у “квадрат” 4×1 в один дотик та 4×2 
у два дотики (інтенсивність 60-75%); вправа, що ви-
конується шістьма гравцями – передача на фланг, при-
скорення, подача у штрафний майданчик, прискорення, 
удар по воротах (інтенсивність 60 – 70%); двостороння 
гра на одні ворота – 4 захисники проти 5 нападаючих 
(інтенсивність – до 90%); вправи, спрямовані на підви-
щення сили м’язів спини та черевного пресу (інтенсив-
ність 40-50%). Величина навантажень в таких заняттях 
була визначена як середня. 2. Другий варіант (100 хв.): 
розминка; довгі передачі м’яча партнеру, в парах (ін-
тенсивність 50 – 60%); жонглювання м’ячем; вправа, 
що виконується шістьма гравцями (інтенсивність 60 – 
70%); жонглювання м’ячем 1 – 2 хв.; гра у “квадрат” 
4×1 в один дотик (інтенсивність 60-65%); “квадрат” 
3×2 у три дотики (інтенсивність 65 – 70%); “тримання” 
м’яча у повітрі (інтенсивність 45 – 55%); “квадрат” 3×2 
у два дотики (інтенсивність 55 – 65%); вправи на гнуч-
кість та відновлення дихання; двостороння гра у два 
дотики, на четверо воріт та напівполя (інтенсивність 
75 – 95%); вправи, спрямовані на розвиток гнучкості та 
відновлення дихання; вправи, спрямовані на підвищен-
ня сили м’язів спини та черевного пресу (інтенсивність 
40 – 50%). Такі навантаження класифікували як значні.

- Тренувальні заняття аеробної спрямованості (45 
хв.): розминка; біг з максимальною швидкістю на 3000 
м; вправи на відновлення дихання та гнучкість. Ці за-
няття за величиною впливу на організм було віднесено 
до середніх навантажень.

З метою дослідження реакції організму юних спортс-
менів на змагальні навантаження визначали показни-
ки ЧСС та витрат енергії під час участі футболістів у 
матчах юнацького Чемпіонату України U-15, участь 
гравців у матчах за величиною впливу на організм було 
оцінено як отримання великих навантажень. Також у 
юних спортсменів фіксували й параметри змагальної 
діяльності. В ході досліджень встановлено, що 
виконання роботи анаеробно-алактатної спрямованості 
тривалістю 45 хв., класифікованої як мале навантаження, 
характеризується наступними параметрами ЧСС: 
ЧСС min у кожного гравця, в середньому, складає 
127,8±2,7 уд·хвˉ¹, ЧСС max – 182,7±4,2 уд·хвˉ¹. Середня 
пульсова вартість таких 45-ти хв. занять для кожного 

гравця дорівнює 5098,5±94,8 уд, енергетична вартість 
– 324,1±12,3 ккал. Встановлено, що вищезгадана 
робота більшу частину часу виконується на пульсі 
140-160±5,2 уд·хвˉ¹. Аналіз показників, пов’язаних з 
виконанням 45-ти хв. аеробних навантажень середньої 
величини, дозволив визначити наступні параметри: 
середні значення ЧСС min у гравців під час виконання 
роботи становлять 144±5,0 уд·хвˉ¹, ЧСС max – 198,1±5,9 
уд·хвˉ¹; пульсова вартість занять – 7209,8±85,7 уд; 
витрати енергії дорівнюють 476,3±11,2 ккал; пульсова 
зона, в якій більшість часу виконують зазначену 
роботу – 160-190±6,2 уд·хвˉ¹. Показники, зафіксовані 
у 15-річних гравців в ході та після виконання роботи 
анаеробно-аеробної спрямованості тривалістю 60 хв., 
класифікованої як середньої величини навантаження 
(варіант 1), виглядають таким чином: ЧСС min під 
час роботи 129,8±3,1 уд·хвˉ¹; ЧСС max – 179,1±3,8 
уд·хвˉ¹; пульсова вартість занять – 8425,3±97,9 уд; 
енергетична вартість – 538,4±19,1 ккал; пульсова 
зона – 135-160±4,3 уд·хвˉ¹. Аналогічні параметри, які 
було зареєстровано у юних футболістів в тренуваннях 
також змішаної спрямованості (варіант 2), дорівнюють: 
середні значення ЧСС min у гравців 134±3,4 уд·хвˉ¹, 
ЧСС max -194,8±5,3 уд·хвˉ¹; середня пульсова вартість 
таких занять – 16287,4±101,2 уд; середні витрати 
енергії – 1257,3±47,4 ккал; пульсова зона, в якій більшу 
частину часу “працюють” спортсмени – 140-182±7,1 
уд·хвˉ¹. В процесі дослідження також виявлено, що в 
середньому за гру команди юних футболістів виконують 
580,1±13,27 ТТД з 36-відсотковим браком. При цьому 
загальний обсяг дій складається з наступної кількості 
прийомів: 109,3±2,43 коротких та середніх передач 
м’яча вперед, 125,4±4,03 коротких та середніх передач 
назад й поперек, 58,7±3,82 довгих передач, 43,2±1,79 
ведень м’яча, 38,5±1,25 обведень суперника, 35,1±1,23 
відбирань м’яча, 123,4±4,31 перехоплень м’яча, 
35,3±1,28 прийомів гри головою, 11,2±0,71 ударів по 
воротах. За результатами досліджень встановлено, що 
змагальна діяльність юних гравців характеризується 
наступними параметрами ЧСС та витрат енергії. Під 
час виконання різноманітних дій у матчі ЧСС min, в 
середньому, дорівнює у футболістів 144,1±4,8 уд·хвˉ¹, 
ЧСС max – 208,5±6,2 уд·хвˉ¹. Середня пульсова вартість 
гри для кожного польового гравця складає 19885,6±117,3 
уд, а витрати енергії сягають 1559,2±92,3 ккал. Більшу 
частину часу юні спортсмени виконують різні дії на 
пульсі 160-185±7,3 уд·хвˉ¹.

Аналіз типових для зазначеної вікової групи 
спортсменів раціонів харчування свідчить про недостатнє 
забезпечення організму гравців потрібною кількістю 
енергії. Так, у дослідженнях за участю 128 юних 
футболістів установлено, що середньостатистичний 
15-річний гравець у процесі харчування отримує: на 
сніданок – еквівалент 600 – 640 ккал; на обід – 950 – 1000 
ккал; на полуденок – 350 ккал; на вечерю – 1250 – 1350 
ккал; загалом протягом доби – 3310 – 3500 ккал. При 
цьому, як було встановлено в ході досліджень, участь у 
матчі, наприклад, потребує енерговитрат на рівні 1550 
і більше ккал, а на забезпечення основного обміну, на 
специфічно-динамічну дію продуктів харчування, на 
виконання різних побутових дій та на заняття фізичними 
вправами у школі протягом доби витрачається близько 
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2250 ккал. Таким чином, встановлено, що загальні 
добові витрати енергії 15-річного футболіста, який 
активно тренується, можуть сягати 3800 і більше ккал. 
При цьому з продуктами харчування, в середньому, на 
добу гравець отримує 3310 – 3500 ккал.

У ході аналізу матеріалів комплексного медичного 
обстеження за участю 57 12 – 15-річних юних 
спортсменів, які спеціалізуються з футболу та мають 
стаж занять 5 – 7 років, установлено, що 36,11 % з цих 
гравців мають серйозні відхилення у стані здоров’я. Так, 
було виявлено наступні відхилення, які, на нашу думку, є 
наслідками використання на першому та другому етапах 
багаторічної підготовки неадекватних навантажень: 
порушення процесів реполяризації по задній стінці 
шлуночка серця; синдром ранньої реполяризації 
шлуночків; тенденція до зниження вольтажу зубця Т 
ІІІ VF; ваготонія; вегетодистонія пубертатного періоду; 
синусова тахікардія; сколіоз різних відділів хребта І 
ступеня; асиметрія поясу верхніх кінцівок та ін.

Висновки
1. Аналіз отриманих експериментальним шляхом 

матеріалів педагогічних спостережень вказує на 
низьку ефективність традиційних підходів до побудови 
тренувального процесу на етапі попередньої базової 
підготовки у спортивних іграх, що співвідноситься з 
думкою багатьох фахівців.

2. Встановлено показники витрат енергії, макси-
мальних значень ЧСС і суми серцевих скорочень у 
юних футболістів і гравців у футзал під час використан-
ня різних за спрямованістю та величиною тренуваль-
них і змагальних навантажень на другому етапі багато-
річної підготовки. Так, наприклад, в ході застосування 
малих навантажень анаеробно-алактатної спрямова-
ності (тривалість заняття 45 хв.) 15-річні футболісти, 
в середньому, витрачають 324,1±12,3 ккал, при цьому 
ЧСС mах дорівнює 182,7±4,2 уд·хвˉ¹, а сума ЧСС за це 
заняття становить 5098,5±94,8 уд. В аеробних 45-ти 
хв. заняттях із середніми навантаженнями аналогічні 
показники складають, в середньому, 476,3±11,2 ккал, 
198,1±5,9 уд·хвˉ¹ та 7209,8±85,7 уд. Під час проведен-
ня типових анаеробно-аеробних занять було зафік-
совано наступні параметри: в 60-ти хв. тренуваннях 
(середні навантаження) – 538,4±19,1 ккал, 179,1±3,8 
уд·хвˉ¹ та 8425,3±97,9 уд; в 100 хв. тренуваннях (зна-
чні навантаження) – 1257,3±47,4 ккал, 194,8±5,3 уд·хвˉ¹ 

та 16287,4±101,2 уд відповідно. Отримані показники 
вказують на те, що традиційна побудова другого етапу 
багаторічної підготовки у спортивних іграх пов’язана 
з використанням неадекватних віковим можливостям 
гравців навантажень, що сприяє інтенсифікації трену-
вального процесу на даному етапі.

3. На основі аналізу типових раціонів харчування 
та показників енерговитрат юних гравців виявлено, що 
на етапі попередньої базової підготовки спортсмени у 
більшості випадків отримують із продуктами харчуван-
ня недостатню для забезпечення повноцінної життєді-
яльності та виконання тренувальної роботи кількість 
ккал. Так, наприклад, середньодобові витрати енергії з 
урахуванням участі у змаганнях у 15-річних футболістів 
сягають 3800 і більше ккал, а середня енергетична вар-
тість добового раціону харчування складає 3310-3500 
ккал. Ці дані співпадають з матеріалами комплексного 
медичного обстеження юних спортсменів: 36,11 % се-
ред обстежених 12 – 15-річних гравців у футбол мають 
серйозні відхилення у стані здоров’я.

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку полягають у експериментальному обґрунту-
ванні шляхів оптимізації побудови процесу підготовки 
юних спортсменів на другому етапі багаторічного тре-
нування у таких спортивних іграх, як футбол і футзал.
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Інформаційно-комунікаційні технології у професійній 
підготовці магістрів - майбутніх учителів

Осадчий В.В.
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Анотації:
Розкрита проблема не достатньої 
кількості й якості інформаційних 
ресурсів Інтернет для магістрів 
– майбутніх учителів. Автор про-
понує для удосконалення їх про-
фесійної підготовки користуватися 
портальними технологіями. Описа-
но розроблений портал магістрів, 
який спрямований на розвиток 
навичок інтерактивного спілкуван-
ня,  інформаційно-комунікаційної 
компетентності, вміння створення 
та оформлення інформаційних ма-
теріалів, здібності до самостійного 
пошуку, збору, аналізу та подання 
освітньої інформації різноманітних 
видів і форм її пред'явлення в ме-
режі, вміння використовувати нові 
освітні ресурси у майбутній профе-
сійній діяльності.

Осадчий В.В. Информационно-
коммуникационные технологии в про-
фессиональной подготовке магистров 
– будущих учителей. Разрыта проблема не 
достаточного количества и качества инфор-
мационных ресурсов Интернет для магистров 
- будущих учителей. Автор предлагает для 
совершенствования их профессиональной 
подготовки пользоваться портальными техно-
логиями. Описан разработанный портал маги-
стров, который направлен на развитие навыков 
интерактивного общения, информационно-
коммуникационной компетентности, умение 
создания и оформления информационных 
материалов, способности к самостоятельному 
поиску, сбору, анализу и представления об-
разовательной информации различных видов 
и форм ее представления в сети, умение ис-
пользовать новые образовательные ресурсы в 
будущей профессиональной деятельности. 

Osadchiy V.V. Information and 
communication technologies in 
the training of masters - the future 
teachers. The paper dug up the problem 
is not of sufficient quantity and quality 
of information resources on the Internet 
for masters - the future teachers. The 
author proposes to improve their training 
to use the portal technology. We describe 
a portal developed by Masters, which 
is aimed at developing the skills of 
interactive communication, information 
and communication competence, the 
ability to create and design informational 
materials, the ability to self-identification, 
collection, analysis and presentation of 
educational information of various types 
and forms of presentation of the network, 
the ability to use new educational 
resources in future careers. 

Ключові слова:
підготовка вчителів, інформаційні 
технології, портал.

подготовка учителей, информационные тех-
нологии, портал.

teacher training, information technology, 
portal.

Вступ. 1

У сучасних умовах розвитку культури і суспільства 
обсяг знань, необхідних фахівцю для професійної ді-
яльності, постійно зростає. Випускник вищого навчаль-
ного закладу (ВНЗ) повинен не тільки мати певний 
обсяг знань, а й має навчитися адаптуватися в умовах 
швидкої зміни поколінь техніки і технологій, критично 
переоцінювати професійні стереотипи, тобто сучасно-
му фахівцю потрібні знання, практичні та інтелектуаль-
ні вміння для самоутвердження, самореалізації в цьому 
житті. Студенти, які після закінчення навчального за-
кладу не будуть вміти самостійно працювати з інфор-
мацією та здобувати знання, не зможуть розраховувати 
на успішну професійну діяльність в інформаційному 
суспільстві. Отже, сьогодні володіння інформаційно-
комунікаційними та комп’ютерними технологіями як 
засобами прийому, перетворення і передачі всіх видів 
інформації та інтеріоризації знань є необхідною умо-
вою підготовки майбутнього фахівця до реалій життя і 
праці у високо-технологізованому XXI столітті. 

Сучасні науковці відмічають (А.В. Хуторський, 
Є.С. Полат, М.І. Жалдак, С.О. Сисоєва, Р.С. Гуревич), 
що використання інформаційно-комунікаційних (ІКТ) 
та комп’ютерних технологій (КТ) у процесі навчання 
студентів сприяє удосконаленню їх професійної підго-
товки. Особливу роль у сучасних умовах інформатиза-
ції освіти вони відіграють у процесі професійної підго-
товки  майбутніх учителів. Якщо застосовувати ІКТ та 
КТ у навчанні студентів педагогічних спеціальностей, 
то навчальних процес сприятиме розриванню умов-
них професійних рамок того чи іншого ВНЗ, надаючи 
можливість студентам вступати в інтерактивне між-
професійне спілкування. Адже постіндустріальному 
суспільству необхідні самостійно мислячі люди, здібні 
до самореалізації на основі об’єктивної самооцінки [7, 
c.10].

Вміле користування сучасними інформаційними тех-
© Осадчий В.В., 2010

нологіями, до яких більшість науковців відносить Інтер-
нет і комп’ютерні технології, сьогодні є одною з осно-
вних вимог до кваліфікованого фахівця. Особливо вона 
стосується магістрів, які за освітньо-кваліфікаційною 
характеристикою повинні мати поглиблені спеціальні 
уміння та знання інноваційного характеру, має  певний 
досвід їх застосування та продукування нових знань 
для вирішення проблемних професійних завдань у пев-
ній галузі народного господарства [8].

Робота виконана відповідно до плану НДР Меліто-
польського державного педагогічного університету іме-
ні Богдана Хмельницького.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Метою статті є з’ясування таких можливостей 

інформаційно-комунікаційних та комп’ютерних техно-
логій як портальні системи у професійній підготовці 
студентів магістратури - майбутніх учителів.

Результати дослідження. 
На рівні магістратури відбувається не лише синтез 

отриманих раніше знань і їх поглиблення, але й нада-
ється можливість реалізувати індивідуальну освітню 
програму, що здійснюється за рахунок власної дослід-
ницької роботи, що проводиться під керівництвом най-
більш досвідчених викладачів. Ураховуючи, що магіс-
терська програма навчання орієнтована на підготовку 
кваліфікованих кадрів, які повинні мати високий рівень 
науково-дослідної підготовки, проблема впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій у процес під-
готовки магістрантів набуває особливого значення [6, 
95]. 

В умовах сучасних процесів глобалізації всесвіт-
ня мережа Інтернет, яка дає змогу спілкуватися з усім 
світом, є оптимальним засобом інтерактивного спіл-
кування суб’єктів навчального процесу. Завдяки роз-
повсюдженню комп’ютерної техніки та пристроїв для 
її підключення до локальних та глобальних мереж від-
криваються нові можливості організації навчально-
виховного процесу ВНЗ. У мережі Інтернет можна 
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знайти кілька ресурсів для магістрів, наприклад, «Пор-
тал магистров кафедры РТУиС», «Портал студентов и 
молодых ученых»

Серед Інтернет-ресурсів російського контенту, на 
нашу думку, слід відмітити «Портал магистров кафедры 
РТУиС» (http://magistr.rtuis.miem.edu.ru). Сайт призна-
чений для оперативного керування навчальним проце-
сом і встановлення додаткового каналу спілкування з 
магістрантами [4]. Основною метою його є розміщен-
ня резюме магістрів даної кафедри. Ресурс має чотири 
основні розділи «Файлы», де зібрані необхідні норма-
тивні та навчальні документи для магістрів, «Расписа-
ние», «Успеваемость», де можна переглянути середній 
бал конкретного магістра, «Справочник», в якому розмі-
щені посилання на інші інформаційні ресурси Москов-
ського державного інституту електроніки і математики. 
У стадії розробки розділ, де будуть розміщені резюме 
випускників магістратури кафедри.

Інтернет-ресурс «Портал студентов и молодых 
ученых» (http://studentsnet.ru) є неофіційним, тобто не 
відноситься до будь-якого навчального закладу. Осно-
вний його контент створюється відвідувачами порталу у 
категоріях «Блоги» і «Разработки». У блогах відвідувачі 
ведуть записи стосовно подій у своєму житті, наукових 
подій (конференцій, виставок тощо), свого ставлен-
ня до роботи порталу та ін.. У категорії «Разработки» 
розміщено записи щодо наукових розробок студентів, 
магістрів та аспірантів. На порталі у відповідному ка-
талозі ведуться опитування серед користувачів ресурсу, 
а також формується інформаційна база конкурсів, кон-
ференцій науково-дослідних робіт. На порталі публіку-
ються новини освіти і науки.

Серед неофіційних сайтів магістрів є «Сайт ма-
гистров направлення «Финансовая экономика» 
экономфака МГУ» (http://magistracy.narod.ru), розробле-
ний власними силами випускників на безкоштовному 
он-лайн сервісі «Народ.ру», який підтримує створення 
сайтів з готових блоків, надає необмежений розмір сай-
ту та безкоштовну підтримку додаткових доменів. Сайт 
має такі розділи «Учебные материалы», «Архив», «Но-
вости», «Ссылки». Проте ресурс не функціонує і має не 
досить професійний дизайн.

В українському сегменті Інтернет також наявні сай-
ти для магістрів. Наприклад, сайт магістрів державної 
служби (http://magistriv.net) - є некомерційним автор-
ським проектом, створеним з метою формування про-
фесійної спільноти в галузі державного управління. 
Творці ресурсу вважають, що створення професійної 
спільноти, на основі веб-технологій, забезпечить висо-
кий рівень як соціальної так і технічної комунікацій, ви-
ступаючи тим самим каталізатором синтезу прагматич-
них ідей та досвіду в галузі державного управління. До 
складу спільноти (зареєстровані користувачі сайту) вхо-
дять випускники, слухачі та викладачі вищих навчаль-
них закладів, що здійснюють підготовку магістрів з на-
прямку «Державне управління», державні службовці та 
посадові особи місцевого самоврядування, керівники 
державних та приватних підприємств, організацій, чле-
ни громадських організацій.

Наповнення сайту складається з матеріалів підго-
товлених користувачами сайту. Кожну із статей можна 
оцінити та прокоментувати. Статтю, прокоментовану не 

менше як двома користувачами, буде запропоновано до 
обговорення на форумі, шляхом створення однойменної 
теми. У розділі «Новини», публікуються статті користу-
вачів про події, які є важливими та актуальними з точки 
зору користувачів сайту, які відбулися за їх участі, без-
посередньої чи опосередкованої. У розділі «Трибуна» 
кожен з користувачів може розмістити власну статтю 
стосовно того чи іншого питання, яке його хвилює від-
повідно до тематики сайту. Стаття опубліковується за 
умови викладення матеріалу, який складатиметься не 
лише з констатації фактів, а за принципом: суть пробле-
ми, особисте ставлення, власні пропозиції щодо шляхів 
та методів її вирішення. На «Форумі» обговорюються ті 
чи інші питання щодо процесу державотворення, меха-
нізмів та важелів управління тощо. Розділ «Бібліотека» 
являє собою файловий архів. В архіві розміщено ав-
торські книги, публікації користувачів, інформаційно-
роздаткові матеріали навчальних закладів, підручники, 
посібники, реферати, курсові та дипломні роботи ко-
ристувачів тощо. «Галерея» – це фото-архів, до якого 
кожен з користувачів сайту, може завантажувати власні 
фото до відповідної існуючої категорії згідно з прави-
лами користування сайтом. «Гостьова» – це гостьова 
книга для відгуків та пропозицій щодо наповнення та 
роботи сайту[9]. 

Серед українського контенту, можна виділити Пор-
тал магістрів ДонНТУ (http://masters.donntu.edu.ua), 
який був розроблений у рамках курсу «Мережеві ін-
формаційні технології», орієнтований на магістрів усіх 
спеціальностей ДонНТУ. В процесі послідовного вико-
нання лабораторних завдань кожним з магістрів форму-
вався персональний тематичний сайт, який є елементом 
офіційного порталу магістрів ДонНТУ. При цьому ко-
жен сайт в подальшому не тільки доступний для загаль-
ного користування в глобальному просторі Інтернет як 
змістовний інформаційний ресурс, але й постійно бере 
участь (в рамках порталу магістрів) в різного роду рей-
тингах інформаційних ресурсів, що дозволяє отриму-
вати максимально об'єктивну оцінку результативності 
роботи кожного. Таким чином досягнуто такі резуль-
тати: мультимедійна база даних кращих випускників з 
2000 року (в даний час більше тисячі досить змістов-
них і якісних сайтів навчально-наукового характеру); 
випускники, повністю готові до ефективної діяльності 
в умовах інформаційного суспільства; активне просу-
вання ресурсів ДонНТУ в інформаційному просторі: 
зокрема, високі рейтинги в пошукових системах - самі 
об'єктивні показники інформаційної значущості та ко-
рисності різних ресурсів. Особливо цінними є високі 
позиції порталу магістрів в результатах запитів в по-
шуковій системі Google. Наприклад, лідируючі позиції 
серед мільйонів результатів за запитами «портал магі-
стрів», «mastersportal», «masters technical university» і 
пр. Особливо чудові успіхи порталу магістрів в англо-
мовному інформаційному просторі, що всього років 10 
тому уявлялося принципово неможливим для окремо 
взятого українського університету в доступному для 
огляду майбутньому [3, 83-85].

У світлі останніх тенденцій розвитку технології Веб 
2.0 і як її продовження технології Веб 3.0 (перша перед-
бачає створення контенту звичайними користувачами 
Інтернет-ресурсу, а друга – створення контенту профе-
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сіоналами), важливого значення набувають не просто 
інформативні сайти для магістрів, а й ресурси, в яких 
здійснювалися б соціальні функції (коментування, гру-
пування користувачів за інтересами, міжособистісна та 
професійна комунікація). Подібного ресурсу для магі-
стрів нами не було знайдено в українському  сегменті 
Інтернет. Проте у сучасних умовах розвитку Інтернет-
технологій соціальний підхід до Інтернет-ресурсу га-
рантує його розвиток і постійне функціонування. Це 
передбачає динамічний контент з великою кількістю 
можливостей і сервісів на Інтернет-ресурси. Тому акту-
альною виявляється розробка інформаційного Інтернет-
ресурсу (порталу) для представлення персоналізованої 
інформації про магістрантів та їх науково-дослідної ро-
боти у глобальній мережі.

Інтернет-портали є загальнодоступним способом 
створення систем структурованого збереження і органі-
зації зручного доступу до освітньої інформації. Вони, на 
відміну від статичних мереж Інтранет, «здатні надавати 
інформацію, яка оперативно змінюється і відповідає по-
точному моменту звернення до неї» [10, 226], можуть 
поєднувати у собі різні служби і сервіси для потреб ко-
ристувачів. Основні відмінності портального рішення 
від звичайного веб-сайту - це персоніфікований і про-
стий та зручний інтерфейс; можливість ідентифікації 
користувачів і визначення для них політик доступу до 
тих чи інших інформаційних ресурсів; висока захище-
ність інформаційних ресурсів, розміщених на порталі; 
можливість інтеграції різнорідних додатків і надання 
єдиної точки входу до цих додатків і т.д. [5].

У процесі створення порталу магістрів Мелітополь-
ського державного педагогічного університету було ви-
рішено такі завдання:

Проектування порталу магістрів МДПУ: планування 1. 
логічної будови порталу магістрів МДПУ; вибір із 
програмно-технологічної платформи та інструмента-
рію розробки порталу магістрів МДПУ.
Розробка порталу магістрів МДПУ: обрання та реє-2. 
страція доменного імені сайту; встановлення обра-
ної програмно-технологічної платформи на сервері 
університету;налагодження параметрів і атрибутів 
порталу; написання додаткових модулів (для розши-
рення форми реєстрації та дотримання стандартів 
ISO для відображенняURL).
Альфа-тестування порталу магістрів МДПУ.3. 
Бета-тестування порталу магістрів МДПУ.4. 
Впровадження, оновленої версії порталу на сервері.5. 
Розробка методичних рекомендацій по роботи зі сай-6. 
том.

Розроблений інформаційний ресурс має такі особли-
вості:

кросплатформність – забезпечення роботи під різни-1. 
ми операційними системами (Windows Server, Linux, 
Unix та ін);кросбраузерність - забезпечення роботи у 
різних браузерах (Microsoft Internet Explorer, Opera, 
Mozilla FireFox, Chrome тощо);
вільне використання – розміщена інформація у елек-2. 
тронному підручнику доступна для вільного викорис-
тання у будь-яких навчальних цілях;
надійність – забезпечується закритою архітектурою;3. 
безкоштовність – користування програмою у навчан-4. 
ні не передбачає сплати за це будь-яких коштів;

працездатність – визначається вимогами до облад-5. 
нання. 
інтуїтивно зрозумілий інтерфейс – наявність підписів 6. 
та знаків до відповідних об’єктів інтерфейсу, доціль-
но зрозуміле застосування об’єктів, що сприяє зруч-
ності користування;
ергономічність – просторове розміщення інформації, 7. 
виділення головного об’єкту простору, міра засміче-
ності головного об’єкта не більш 4-6 другорядних 
об’єктів;
інтерактивність - досягається завдяки навігації по 8. 
сторінкам проекту.

Розроблений портал побудований на нескладній та 
не обтяжливій веб-технології тому не передбачає осо-
бливих вимог до апаратно-програмного забезпечення. 
Портал магістрів МДПУ відповідає таким функціо-
нальним вимогам: 1) має інтерфейс для користувача і 
адміністратора; 2) інтерфейс користувача має можли-
вість перегляду, пошук і публікації даних різного типу 
(текст, графіка, медіа); 3) забезпечено зворотній зв’язок 
з адміністратором через електронну пошту; 4) розділ 
адміністратора містить засоби налаштування порталу і 
бази даних; 5) ресурс має дружній користувальний ін-
терфейс і простий легкозавантажуваний дизайн; 6) на 
сайті передбачена форма пошуку по контенту; 7) записи 
користувачів маютьURL адреси, які відповідають стан-
дартам ISO; 9) у процесі реєстрації користувачів (ма-
гістрів) передбачена розширена форма з можливістю 
вибору факультету, спеціальності і року навчання для 
реалізації подальшого групування користувачів. 

Логічна структура порталу магістрів представлена 
такими елементами: головна сторінка з центральною 
статтею; сторінка з інформацією про портал; форма ре-
єстрації; форма входу; список факультетів і магістран-
тів, що до них належать; користувацький розділ; ад-
міністраторський розділ. Користувацький розділ, крім 
вищезазначених елементів, які доступні незареєстрова-
ному користувачу, передбачає наявність акаунту з мож-
ливістю перегляду учасників, перегляду та налаштуван-
ня профілю, сторінок, блогу, груп, мережі, повідомлень, 
друзів. Адміністраторський розділ, крім тих елементів 
що доступні незареєстрованому і зареєстрованому ко-
ристувачу, передбачає наявність акаунту адміністратора 
з можливістю налаштування порталу, тобто адміністру-
вання учасників, запитів, сторінок, блогів тощо.

Сьогодні є багато технологій для розробки інформа-
ційного ресурсу, і найбільш швидким і зручним є вико-
ристання систем керування умістом (СКУ). Ми проана-
лізували наявні СКУ з метою їх використання у процесі 
створення порталу магістрів МДПУ і дійшли висновку, 
що такої платформи, щоб абсолютно відповідала заяв-
леним вимогам у технічному завданні немає, тому нам 
прийдеться доопрацьовувати код, щоб розробити відпо-
відний функціонал порталу. Тому найбільш доцільним 
буде використання СКУз відкритим вихідним кодом. До 
п’яти найбільш розповсюджених СКУ входять: Jomla!, 
MODx CMS/CMF, TYPO3, Drupal та WordPress.

У процесі аналізу платформ нами було відхилено 
такі платформи як Jomla!, MODx CMS/CMF, TYPO3, 
Drupal, адже вони мають досить складний функціонал, 
який буде недоцільним для виконання поставленої мети 
технічного завдання. Отже, для створення порталу магі-



проблеми фізичного виховання і спорту   № 3 / 2010

55

стрів Мелітопольського державного педагогічного уні-
верситету імені Богдана Хмельницького за програмно-
технологічну платформу було обрано WordPress MU, 
який є багатокористувацькою версією системи керуван-
ня умістом WordPress, розроблену як платформа блог-
хостингу. 

Одна інсталяція WordPress дозволяє вести одночас-
но лише один блог. Якщо ж треба створити і вести на 
одному сервері декілька блогів, то можна встановити 
потрібну кількість WordPress в різні каталоги (вірту-
альні сервери) і в СУБД створити окрему базу даних 
для кожного блогу. А WordPress Multi-User (WordPress 
MU, чи WPMU) дає змогу створити декілька блогів в 
одній інсталяції. WordPress MU також дозволяє кожно-
му користувачу системи вести довільну кількість блогів 
і контролювати їх з панелі управління [2].На користь 
WordPress MU говорить те, що дана платформа широко 
використовується у блогах на WordPress.com, різними 
виданнями, університетами, і великими компаніями, 
блог-системи яких працюють за міжмережними екра-
нами [1].

Розроблений портал магістрів МДПУ розміщений 
на сервері інформаційно-комп’ютерного центру МДПУ 
за доменною адресою http://magistr.mdpu.org.ua.Для 
сайту властива зручна і зрозуміла навігація. Можна ви-
окремити два інтерфейси: відвідувача, зареєстрованого 
користувача й адміністратора, що відрізняються наяв-
ністю/відсутністю певних функцій.

Висновки. 
Розроблений інформаційний ресурс дозволяє: розви-

нути навички інтерактивного спілкування за допомогою 
ІКТ у магістрів – майбутніх педагогів; удосконалити 
інформаційно-комунікаційну компетентність магістрів; 
розвинути вміння створення та оформлення інформа-
ційних матеріалів з використанням ІКТ та КТ; пред-
ставити наукові розробки молодих науковців у мережі 
Інтернет; розвинути здібності майбутніх учителів до 
самостійного пошуку, збору, аналізу та подання освіт-
ньої інформації різноманітних видів (текст, графіка, ві-
део, аудіо, гіпертекст) і форм її пред’явлення в мережі 
(веб-сайт, веб-квест, електронний підручник, освітній 

портал і тощо); формувати вміння використовувати нові 
освітні ресурси у майбутній професійній діяльності для 
підвищення ефективності навчально-виховного проце-
су освітнього закладу і створення освітнього інформа-
ційного простору країни. 

Подальші дослідження передбачається провести 
у напрямку вивчення впливу інших інформаційно-
комунікаційних та комп’ютерних технологій на профе-
сійну підготовку майбутніх учителів.
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Розвиток силових якостей кваліфікованих ватерполістів
Островський М.В.,  Чаплінський М.М., Полегойко М.Б., Максимова Н.В., Дунець-Лесько А.В.

Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
У тренувальному процесі ватерпо-
лістів основна увага тренерів при-
діляється техніко-тактичним діям 
гравців. Розвиток фізичних якостей 
у ватерполістів здійснюється без-
системно. Метою роботи є удоско-
налення методики силової підго-
товки кваліфікованих ватерполістів. 
В експерименті прийняли участь 
26 кваліфікованих ватерполістів 
(МС – 14 і КМС – 12), віком від 21 
до 32 років. Представлений комп-
лекс експериментально перевіре-
них вправ для розвитку силових 
якостей кваліфікованих ватерпо-
лістів. Цілеспрямований розвиток 
силових можливостей ватерполіс-
тів супроводжувались достовірно 
(р≤0,05) вищими темпами приросту 
силових якостей.

Островский М.В., Чаплинский М.М., По-
легойко М.Б., Максимова Н.В., Дунець-
Лесько А.В. Развитие силовых качеств 
квалифицированных ватерполистов. В 
тренировочном процессе ватерполистов 
основное внимание тренеров концентрирует-
ся на технико-тактических действиях игроков. 
Развитие физических качеств ватерполистов 
исполняются бессистемно. Целью работы 
является усовершенствование методики си-
ловой подготовки квалифицированных ватер-
полистов. В эксперименте приняли участие 
26 квалифицированных ватерполистов (МС 
-14 и КМС – 12) в возрасте от 21 до 32 лет.  
Представлен комплекс экспериментально 
подтвержденных упражнений для развития 
силовых качеств квалифицированных ва-
терполистов. Целеустремленное развитие 
силовых возможностей ватерполистов сопро-
вождалась достоверными (р≤0,05) высокими 
темпами прироста силовых качеств.

Ostrovsky M.V., Chaplinsky M.M., Pole-
hoyko M.B., Maksymova N.V., Dunec-
Lesko A.V. Development of power quali-
ties of skilled water-polo players. In the 
training process of water-polo players basic 
attention of trainers is concentrated on the 
technical tactical actions of players. Devel-
opment of physical qualities of water-polo 
players carried out unsystematic. The pur-
pose of work is an improvement of method 
of power preparation of skilled water-polo 
players. In experiment took part 26 skilled 
water-polo players (MS -14 and KMS - 12) 
in age from 21 to 32 years.  The complex 
of experimentally confirmed exercises is 
presented for development of power quali-
ties of skilled water-polo players. Purpose-
ful development of power possibilities of 
water-polo players accompanied reliable 
(р≤0,05) high growth of power qualities 
rates.

Ключові слова:
силова підготовка, ватерполісти, 
водне поло.

силовая подготовка, ватерполисты, водное 
поло.

power preparation, water-polo players, wa-
ter polo.

Вступ. 1

Одним з актуальних питань сучасного спорту є 
реалізація загальнотеоретичних підходів і принципів 
системи спортивного тренування безпосередньо в 
управлінні тренувальним процесом. В практиці водного 
поло основна увага тренерів і спортсменів приділяється 
безпосередньо вдосконаленню техніки і тактики гри. 
Розвиток необхідних фізичних якостей ватерполістів 
у більшості випадків здійснюється безсистемно, в 
процесі техніко-тактичної підготовки. Однак із ростом 
спортивної майстерності, коли технічні і тактичні дії 
вивчені з необхідною повнотою, все більшого значення 
набуває фізична підготовленість, на базі якої реалізується 
висока техніка і ефективна тактика ведення гри.

Впродовж еволюції гри у водне поло проходили 
постійні зміни у правилах гри, які здебільшого 
стосувались вимог до силової підготовленості 
ватерполістів. У зв’язку з цим вносилися окремі зміни у 
тренувальний процес ватерполістів [4, 6, 8].

Питання розвитку фізичних якостей спортсменів ви-
сокої кваліфікації, зокрема силової підготовки, досить 
широко розглядалися фахівцями в спеціальній літера-
турі [9, 11, 12]. Одночасно було проведено багато до-
сліджень стосовно планування тренувального процесу 
[5, 7, 8, 14], які в більшій мірі стосувались планування 
макро-, мезо-, мікроциклів тренувань. Питання розви-
тку фізичних якостей спортсменів в процесі окремого 
тренувального заняття вивчені недостатньо. Водночас, 
розвиток силових якостей кваліфікованих ватерполістів 
проводиться стандартними традиційними засобами, що 
є запозиченими з інших видів спорту і є по суті впра-
вами загальнофізичної підготовки [1, 2, 3]. Це, зокре-
ма, вправи зі штангою, набивними м’ячами, гумовими 
джгутами тощо. При цьому не враховуються особли-
вості специфіки прояву сили ватерполістами в процесі 
змагальної діяльності. 

Робота виконана на підставі Зведеного плану 
© Островський М.В.,  Чаплінський М.М., Полегойко М.Б., 
Максимова Н.В., Дунець-Лесько А.В., 2010

науково-дослідної роботи Державного комітету мо-
лодіжної політики, спорту і туризму України у сфері 
фізичної культури і спорту на 2001-2005 рр. за темою 
1.3.13 «Біохімічний моніторинг функціонального ста-
ну організму спортсменів, які спеціалізуються в аци-
клічних видах спорту» (номер державної реєстрації 
0102U002652).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - удосконалення методики сило-

вої підготовки кваліфікованих ватерполістів.
Об’єкт дослідження – силова підготовка кваліфіко-

ваних ватерполістів.
Предмет дослідження – структура та зміст трену-

вальних занять силового спрямування. 
Завдання дослідження:
1. Вивчити стан питання з проблеми теоретико–

методичних засад побудови тренувальних занять роз-
витку силових якостей в системі тренування кваліфіко-
ваних ватерполістів.

2. Розробити та експериментально перевірити про-
граму удосконалення силових якостей кваліфікованих 
ватерполістів у тренувальному макроциклі.

Методи дослідження:
1.Теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-

методичної літератури та емпіричних матеріалів дослі-
дження.

2.Педагогічне спостереження.
3.Педагогічний експеримент .
4.Методи математичної статистики.
Результати дослідження.
Аналіз документів планування з підготовки і зма-

гальної діяльності кваліфікованих гравців команд ви-
щої ліги Чемпіонату України, а також літературних 
джерел дозволив визначити основні напрями вдоскона-
лення фізичних якостей кваліфікованих ватерполістів і 
розробити програму їх удосконалення. 

Методологія розробки експериментальної про-
грами силової підготовки кваліфікованих ватерполіс-
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тів ґрунтувалась на принципах побудови навчально-
тренувального процесу кваліфікованих спортсменів 
та закономірностях розвитку фізичних якостей [1, 2, 
10, 12]. 

Однією з відмінностей розробленої нами методики 
від традиційної було застосування цілеспрямованого 
підходу до вдосконалення різних видів силових можли-
востей. 

Для перевірки ефективності розроблених програм 
був проведений педагогічний експеримент, у якому 
прийняли участь 26 кваліфікованих ватерполістів (МС 
– 14 і КМС – 12). Вони були поділені на 2 рівноцінні, за 
спортивно-технічними показниками групи: контрольну 
та дослідну по 13 осіб у кожній. 

У зв’язку з тим, що педагогічний експеримент про-
водився в природних умовах змагальної діяльності від-
повідно до календаря змагань команд вищої ліги Чем-
піонату України з водного поло нами були розроблені 
відповідні мікроцикли силової підготовки, що перед-
бачали застосування вправ силового характеру для різ-
них частин тіла спортсменів (плечового поясу, нижніх 
кінцівок, черевного пресу та ін.), окрім того комплекси 
вправ були поділені за окремими різновидами силових 
можливостей (максимальної сили, швидкісної сили, ви-
бухової сили, силової витривалості).

Тобто, спортсмени дослідної групи вдосконалюва-
ли силові можливості по черзі - 1 день – максимальна 
і вибухова сила, 2 день – силова витривалість, 3 день 
– швидкісна сила). Така серія повторювалась в МКЦ, 
а після його закінчення на сьомий день відбувався від-
новлювальний день. Слід зазначити, що після роботи 
над розвитком максимальної сили, низка авторів про-
понують застосовувати вправи з вибухової сили, що 
було враховано в нашому експерименті. Окрім того, в 
комплекси вправ були введені спеціальні вправи, які ви-
конувались на спеціальних тренажерах і в більшій мірі 
відповідали специфіці рухових дій ватерполістів. Саме 
таким вправам приділялась основна увага в процесі 
тренування. Спортсмени контрольної групи у кожному 
з шести занять мікроциклу працювали над розвитком 
силових якостей за традиційною програмою [13, 14].

Окрім цього, на заняттях в обох групах застосовува-
лись вправи для вдосконалення техніко-тактичної май-
стерності та вправи на відновлення. Обсяг та перелік 
цих вправ для спортсменів дослідної і контрольної груп 
були однаковими і добиралися з урахуванням рекомен-
дацій в науково-методичній літературі. 

Максимальна сила відіграє одну з найважливіших 
ролей у змагальній діяльності ватерполістів. Завдяки її 
розвитку спортсмен почувається впевненіше в силових 
одноборствах з суперником, в першу чергу при позицій-
ній грі в ролі центрального нападника або центрального 
захисника, а також при виконанні кидків з середньої та 
дальньої дистанцій, передачі м’яча на дальню відстань. 
Враховуючи це, при розробці програми силової під-
готовки дослідної групи особливу увагу ми приділяли 
вправам для розвитку максимальної сили (табл. 1).

При розвитку вибухової сили основним режимом 
роботи м’язів є динамічний з акцентом на долаючий ха-
рактер роботи (табл. 2).

Цей показник може коливатись в достатньо широких 
межах. При виконанні вправ з арсеналу засобів загаль-

ної і допоміжної підготовки, які сприяють локальному 
розвитку можливостей м’язів або м’язових груп, вели-
чина обтяжень була в межах 70-90 % від максимально 
доступної. При виконанні вправ на суші за структурою 
рухів і режимом роботи м’язів, наближених до змагаль-
ної діяльності, величина обтяження коливалася в меж-
ах 30-50% від максимально доступних величин. При 
виконанні спеціальних вправ у воді (змагальна вправа 
пропливання коротких відрізків, стартів) величина опо-
ру або дорівнювала змагальній, або несуттєво відрізня-
лася від неї. 

Під час ігрових дій вибухова сила займає одне з про-
відних місць. Вона проявляється при перехватах м’яча 
(вистрибування з води), контратакуючих діях (старт з 
води), захисних діях (вистрибування та блокування 
кидка) і т. ін.

Практика і спеціальні дослідження показують, що 
розвиток швидкої сили тим більше, чим більше у трену-
ванні навантажень швидкісного характеру і менше дов-
готривалої роботи з невеликою швидкістю рухів. При 
цьому для розвитку швидкісної сили ми застосовували 
вправи з невеликим обтяженням, приблизно 20 % від 
максимальної (табл. 3). В цьому випадку збільшується 
швидкість руху, як з обтяженням, так і без нього, і за-
гальний приріст її може досягати 40 % від вихідного 
рівня. Під час ігрової діяльності ватерполістів, швид-
кісна сила проявляється у контратакуючих діях за допо-
могою коротких спуртів різної довжини, при обробці та 
кидку м’яча по воротах, а також при виконанні кидків 
(тичком, поштовхом, боковим) з короткої дистанції.

Силова витривалість характеризує рухову діяльність, 
в якій вимагається довготривале проявлення м’язових 
зусиль без зниження їх робочої ефективності. Слід ви-
діляти динамічну і статичну силову витривалість. 

Для розвитку силової витривалості ми застосову-
вали, головним чином, повторну роботу з обтяженням 
20-25 % від Мх у середньому темпі (від 60 до 120 за 
хвилину). Причому, при роботі з однаковим обтяжен-
ням і в однаковому темпі, ефективність розвитку сило-
вої витривалості буде вище, якщо робота виконується 
до повної втоми. Проте, слід відзначити, що величина 
силового навантаження різна, якщо в одному випадку 
переслідується розвиток витривалості, а в другому – 
силова витривалість .

Силова витривалість проявляється під час усієї гри. 
Це ігрові дії ватерполістів, які виконуються на фоні вто-
ми під час плавання різного характеру та силових про-
тиборств суперників.

Аналіз результатів педагогічного експерименту по-
казав, що у гравців дослідної групи спостерігається 
суттєвий приріст силових показників порівняно з ва-
терполістами контрольної групи.

Якщо на початку експерименту показники макси-
мальної сили тяги на суші достовірно при Р>0,05 не 
відрізнялись у представників досліджуваних груп, то 
наприкінці І-го етапу дослідження з розвитку сили 
ватерполісти дослідної групи показали достовірно 
(Р≤0,05) вищі результати .

Приріст показників максимальної сили тяги на суші 
склав в контрольній групі 2,13 %, а в дослідній 8,83 %. 
Окрім того, спостерігається достовірна різниця у показ-
никах приросту результатів між контрольною та дослід-
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ною групами (Р≤0,05).
Порівняння показників дальності кидка м’яча на 

суші спортсменів контрольної та дослідної груп засвід-
чило перевагу розробленої методики. Якщо на початку 
першого етапу експерименту даний показник достовір-
но не відрізнявся (Р>0,05) у представників контрольної 
(36,8±0,54 метрів) та дослідної груп (37,6±0,6 метрів), 
то наприкінці – спостерігались достовірно (Р≤0,05) 
вищі результати дослідної групи (КГ – 37,4±0,56; ДГ 
– 39,2±0,65). Окрім того, ми визначили достовірну різ-
ницю (Р≤0,05) у показниках приросту досліджуваної 
ознаки. Так, приріст в КГ став 1,7%, а ДГ – 7,45%.

Представлені результати динаміки кистьової сили 
правої руки контрольної та дослідної груп свідчить, що 
на початку експерименту не спостерігалось достовірної 
різниці (Р>0,05) між даними обох груп (КГ – 50,6±1,19; 
ДГ – 50,9±1,13). Водночас наприкінці І етапу експери-
менту можна побачити достовірну різницю (Р≤0,05), як 
у середніх показниках (КГ – 51,4±1,24; ДГ – 54,6±0,95), 
так і в показниках приросту результатів, яка становить в 

контрольній групі – 1,6 %, а в дослідній групі – 7,4 %. 
Цікаві результати були отримані при аналізі показ-

ників кистьової динамометрії лівої руки спортсменів. 
На початку експерименту не спостерігалось достовір-
ної (Р>0,05) різниці в отриманих показниках. Порівнян-
ня кінцевих результатів також не виявило достовірної 
різниці, як у показаних спортсменами результатах, так 
і у темпах їх приросту (Р>0,05). Хоча слід відмітити, 
що більш виражений приріст даних результатів все таки 
відбувся у представників дослідної групи – 4,1 % по-
рівняно з контрольною групою – 1,4 %. Даний факт, на 
наш погляд, можна пояснити тим, що спортсмени до-
сліджуваної сукупності всі є “правшами”, тобто осно-
вні ігрові та технічні прийоми виконують правою ру-
кою. Тому, навіть при значній увазі тренуванню силових 
можливостей лівої руки у кваліфікованих ватерполістів 
не спостерігається достовірних позитивних змін при за-
стосуванні, як розробленої методики, так і традиційної.

Порівняння наступного показника – висоти вистри-
бування вгору з місця на суші (за методикою Абалакова) 

Таблиця 1
Типова програма тренувального заняття спрямованого на розвиток  максимальної сили в дослідній групі

Зміст завдань Обсяг на-
вантаж.

Інтенсивність наванта-
ження

Тривалість та характер 
відпочинку

1 2 3 4
Рівномірний біг  2 км  ЧСС= 130 ск/хв -
Загальнорозвиваючі вправи  10 хв - -
Вправи для розвитку максимальної сили:
Лежачи на спині, руки зігнуті до грудей – 
відтиск штанги на витягнуті руки

До відмови  80-90 %
 від максимальної

Між серіями -120 с
пасивний

Імітація гребкових рухів баттерфляєм 
з акцентом на фази захвата або 
відштовхування за допомогою тренажера
«Мартенса-Хюттеля»

 3-4 серії
 по 1 хв

 70 % 
 від максимальної

 Між серіями - 120 с
 пасивний

Стоячи обличчям до блочного пристрою 
імітація гребкового руху з акцентом на 
фази захвату і відштовхування

 4 серії 
 по 20 с

 80 % 
 від максимальної

 Між серіями - 120 с
 пасивний

Присідання зі штангою, яку тримають на 
плечах

 4 серії
 по 25 с

 70-80 %
 від максимальної

 Між серіями - 120 с
 пасивний

Стоячи обличчям до блочного пристрою, 
руки витягнуті вверх, підтягування што-
ка до рівня грудей (імітація фази гребка 
– захват)

 2 серії 
по 15 рухів

 85 %
 від максимальної

 Між серіями - 120 с
 пасивний

Сидячи на тренажері «Геркулес», жим но-
гами

 2 серії
 по 20 рухів

 90-95 %
 від максимальної

 Між серіями - 60 с
 пасивний

Стоячи обличчям до блочного пристрою, 
руки внизу, підтягування штока до  рівня 
грудей

 2 серії
 по 10 рухів

 85 %
 від максимальної

 Між серіями - 60 с
 пасивний

Тренувальне заняття у воді: комплексне 
плавання 

(дельфін, кроль на спині, брас,
кроль на грудях) 
Плавання кролем на ногах 
Плавання брасом та з  поперемінною 

роботою ніг 
Плавання кролем на грудях

 400 м
 
 100 м
 100 м
  
1000 м

 ЧСС=130-140 ск/хв

 

ЧСС=160 ск/хв

_
_

Виконання технічних вправ з м’ячами  15 хв _ _
Плавання з лопатками  4 серії

 по 100 м
 80 %
 від максимальної

 Між серіями - 120 с
 пасивний

Плавання з резиновим амортизатором 
(розтягування жгута до максимума і от-
римування 30 с)

 6 разів  90-100 %
 від максимальної

 Між серіями - 120 с
 пасивний

Виконання тактичних вправ  20 хв _ _
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показало, що розроблена програма теж мала перевагу 
над традиційною. Так на початку експерименту не було 
виявлено достовірної різниці (Р>0,05) у показниках до-
сліджуваних груп (КГ – 45,03±1,12; ДГ –47,65±1,35). 
Наприкінці І етапу педагогічного експерименту нами 
були отримані вищі результати (Р≤0,05) у гравців до-
слідної групи (ДГ – 49,64±1,42; КГ –45,75±1,14). Вод-
ночас, також спостерігається достовірна різниця і у по-
казниках приросту, яка становить у дослідній групі 4,18 
%, а у контрольній – 1,58 % (Р≤0,05).

Досить суттєві зміни були виявлені при аналізі по-
казників прискорення м’яча. Якщо на початку дослі-
дження не спостерігалось достовірних змін у контр-
ольній та дослідній групах (Р>0,05), то наприкінці були 
виявлені значні (Р≤0,05) розбіжності між показниками 
досліджуваних груп (контрольна група – 125,0±4,27; 

дослідна група – 136,88±3,66). При цьому слід відзна-
чити також суттєві різниці у показниках приросту, які 
складають в дослідній групі 8,7 %, а в контрольній гру-
пі – 1,5 % (Р≤0,05). 

Наступна група показників відображає рівень сило-
вої підготовленості у воді. Одним з найважливіших по-
казників є максимальна сила тяги при виконанні старту 
у воді. Порівняння змін даного показника в процесі пе-
дагогічного експерименту довело перевагу розробленої 
програми силової підготовки кваліфікованих ватерпо-
лістів. Якщо на початку експерименту не спостерігалось 
достовірної різниці (Р>0,05), у показаних спортсменами 
результатах, то наприкінці експерименту нами відзна-
чається достатньо виражене (Р≤0,05) збільшення до-
сліджуваного показника гравців дослідної групи (КГ – 
10,65±0,4, Т % – 1,73 %; ДГ – 11,68±0,27, Т % – 5,8 %).

Таблиця 2
Типова програма тренувального заняття спрямованого на розвиток вибухової сили в дослідній групі

Зміст завдань Обсяг
навантаження

Інтенсивність
навантаження

Тривалість 
та характер 
відпочинку

1 2 3 4

Рівномірний біг  1 км  ЧСС=130 ск/хв  _

Загальнорозвиваючі вправи  10 хв  -  -

Вправи для розвитку вибухової сили:
вистрибування на різну по висоті тумбу, 
висота сходинок 60, 70, 80, 90 см  4 серії

 по 5рухів  Темп - середній

 Між серіями 
-120 с
 пасивний

Лежачи на спині, ноги зігнуті в колінних 
суглобах підняті вверх, підйом корпуса 
до ніг (вправи для розвитку м’язів живо-
та)

 4 серії 
 по 20 с  Темп - високий

 Між серіями 
-120 с
 пасивний

Метання набивного м’яча масою 4кг ма-
хом двох рук вперед, вгору, назад (в па-
рах)

 2 серії 
по 10 рухів  Темп - високий

 Між серіями 
- 90 с
 активний

Метання набивного м’яча масою 1кг 
правою та лівою руками з близької (5-6 
м) відстані (в парах)

 2 серії
по 10 рухів  Темп - високий

 Між серіями 
- 90 с
 активний

Вистрибування вгору з місця поштовхом 
двох ніг  з пів присіду (стегна  паралель-
но підлозі) зі штангою

 2 серії 
по 10 рухів

 50 % 
 від максимальної

 Між серіями 
- 90 с
 активний

Тренувальне заняття у воді: Комплексне 
плавання 
(дельфін, кроль на спині,
 брас, кроль на грудях) 
 Плавання кролем на грудях

 400 м

 4 по 400 м.

 ЧСС=130-140 ск/хв

 ЧСС=140-150 ск/хв

 _
 
 _

Виконання технічних вправ з м’ячами  30 хв  _  _

Вправи для розвитку вибухової сили у 
воді:
Вистрибування з води 
правою, лівою, двома руками вверх

 2 серії
 по 10 рухів  Темп - високий

 Між серіями 
- 60 с
 пасивний

Вистрибування з води правою, лівою ру-
кою в різні сторони  2 серії 

 по 10 рухів  Темп - високий
 Між серіями - 
60 с
 пасивний

Почергова робота ногами способом брас 
при опорі резинового амортизатора, який 
закріплюється на тулуб 

 3 серії
 по 20 с  Темп - максимальний

 Між серіями - 
90 с
 пасивний

Утримання плавальної дошки між ру-
ками гравців з почерговою роботою ніг 
брасом

 3 серії
 по 20 с  Темп - максимальний

 Між серіями - 
90 с
 пасивний
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Одним із інформативних тестів силової витрива-
лості, як плавців так і ватерполістів вважається макси-
мальна сила тяги у воді. Аналіз результатів тестування 
показав, що на початку експерименту не було виявлено 
достовірних розбіжностей (Р>0,05), між показниками 

Таблиця 3
Типова програма тренувального заняття спрямованого на розвиток швидкісної сили в дослідній групі

Зміст завдань Обсяг  наванта-
ження

Інтенсивність на-
вантаження

Тривалість та  харак-
тер відпочинку

1  2  3  4
Рівномірний біг  1 км  ЧСС= 130 ск/хв _
Загальнорозвиваючі вправи  10 хв - -
Вправи для розвитку швидкісної сили:
Поштовхи штанги масою 60 % від 
індивідуального максимуму двома руками 
від грудей лежачи на лаві

 4 серії
 по 20 с  Темп - високий

 Між серіями -120 с
 пасивний

Вставання з положення лежачи на спині 
ноги фіксовані з 2 кг набивним м’ячем в 
руках за головою

 3 серії
 по 20 с  Темп - високий

 Між серіями - 90 с
 пасивний

В.П. – лежачи на спині тулуб  трохи 
припіднятий вверх ноги зігнуті в колінах і 
підняті вверх,  кисті рук за головою лікті 
зігнуті паралельно один одному.  На 1- до-
торкнутись ліктем правої руки до коліна 
лівої ноги, на 2 - ліктем лівої руки до 
коліна правої ноги

 2 серії 
 по 15 с  Темп - високий  Між серіями - 90 с

 пасивний

В.П. – стоячи на колінах тримати гриф 
штанги витягнутими вверх руками прямим 
хватом шириною  15см. Згинаючи руки в 
ліктях,  але не опускаючи ліктей,   опустити 
гриф штанги за голову Після цього вер-
нути штангу в вихідне положення. Спину 
тримати прямо

 3 серії 
 по 20 с  Темп - високий  Між серіями - 90 с

 пасивний

Імітація основного кидка за  допомогою 
рукавиці з обтяженням, маса рукавиці 1-3 
кг

 3 серії 
 по 30 с  Темп - високий  Між серіями - 60 с

 пасивний

Імітація основного, бокового кидка за допо-
могою резинового амортизатора

 3 серії
 по 45 с  Темп - високий  Між серіями - 60 с

 пасивний
Кидки тенісних м’ячів на  швидкість, стоя-
чи, лівою та правою руками (враховується 
максимальна  кількість кидків, м’ячі у кор-
зинах біля ніг)

 3 серії
 по 20 с  Темп - високий

 Між серіями - 60 с
 пасивний

В.п. – стоячи ноги нарізно лицем один до 
одного. Перший виконує серію кидків в 
задані точки простору навколо партнера, 
другий – ловить м’яч, не відриваючи ніг від 
підлоги, і повертає його першому. Потім 
партнери міняються  ролями

 3 серії 
 по 30 с  Темп - високий

 Між серіями – 60 с 
 пасивний

Тренувальне заняття у воді: комплексне 
плавання (дельфін, кроль на спині, брас, 
кроль на грудях) 
Плавання кролем на грудях

 400 м
 1500 м

 ЧСС=130-140  ск/хв
 ЧСС=160 ск/хв  -

Виконання технічних вправ з м’ячами  30 хв  _  _
Кидання 1кг набивного м’яча на воді у па-

рах. Висока посадка, правою, лівою рукою 
(основний, боковий кидок)

 3 серії 
 по 30 с  Темп - високий  Між серіями - 60 с

 пасивний
Перетягування канату в воді. Два гравці 

тягнуть канат в різні сторони (канат переки-
нутий через блок та прикріплений до поясів, 
які висять на тулубі)

 2 серії 
 по 30 с  Темп - високий  Між серіями - 60 с

 пасивний

Виконання тактичних вправ 30 хв _ _

контрольної та дослідної групами (КГ – 16,61±0,37; ДГ 
–17,23±0,29). Кінцеве тестування виявило достовірно 
(Р≤0,05) вищі показники у ватерполістів дослідної гру-
пи (ДГ – 17,95±0,3; КГ – 16,91±0,38). При цьому при-
ріст в контрольній групі склав 1,78 %, а в дослідній гру-
пі – 4,1 % (Р≤0,05). 
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Таблиця 4
Типова програма тренувального заняття спрямованого на розвиток силової витривалості в дослідній групі

Зміст завдань Обсяг наванта-
ження

Інтенсивність на-
вантаження

Тривалість та  харак-
тер відпочинку

1 2 3 4
Рівномірний біг  1 км  ЧСС= 130 ск/хв  _
Загальнорозвиваючі вправи  15 хв  -  -
Вправи для розвитку силової 
витривалості: Імітація гребкових  рухів 
баттерфляєм за допомогою тренажера  
«Мартенса-Хюттеля»

 10 серій
 по 2 хв  75 %

від максимальної
 Між серіями - 30 с
 пасивний

Імітація гребкових рухів  способом кроль 
на  грудях з використанням резинового 
амортизатора

 4 серії
 по 2 хв

 60-70 %
від максимальної

 Між серіями - 60 с
 пасивний

Лежачи на спині – імітація поперемінних 
гребкових рухів руками при  плаванні кро-
лем на спині з використанням тренажера 
«Міні-Джим»

 4 серії 
 по 2 хв

 65-75 % від 
максимальної

 Між серіями - 60 с
 пасивний

Лежачи на грудях на ковзаючій каретці, 
виконання гребкових рухів способом ба-
терфляй, кут нахилу лави 45°

 2 серії 
 по 30 рухів  Темп - середній  Між серіями - 20 с

 пасивний
Лежачи на спині на ковзаючій каретці, яка  
встановлена під кутом  45º, виконання 
гребкових рухів кролем на спині 

 4 серії 
по 30 підходів  Темп-високий

Між серіями – 60 с 
 пасивний

Плавання кролем на грудях за допомогою 
рук у жилеті вагою 5кг

 3 серії 
 по 5 хвилин  Темп-середній  Між серіями – 40 с 

 пасивний
Лежачи на спині на ковзаючій каретці, яка  
встановлена під кутом  45º, виконання 
гребкових рухів кролем на спині 

 4 серії 
по 30 підходів  Темп-високий

Між серіями – 60 с 
 пасивний

Плавання кролем на грудях за допомогою 
рук у жилеті вагою 5кг

 3 серії 
 по 5 хвилин  Темп-середній

Між серіями – 40 с 
 пасивний

Плавання брасом за допомогою ніг у 
жилеті вагою 3 кг

 3 серії 
 по 5 хвилин  Темп-середній  Між серіями – 30 с 

 пасивний
Плавання кролем на грудях у повній 
координації рухів у жилеті вагою 10кг

 3 серії 
 по 5 хвилин  Темп-середній  Між серіями – 60 с 

 пасивний
Тренувальне заняття у воді:
комплексне плавання (дельфін,  кроль на 
спині, брас, кроль на грудях).
Плавання кролем на грудях з  1 поясом на 
тулубі вагою 1кг

 400 м

 3 серії  по 400м
 ЧСС=130-140 ск/хв
 ЧСС=160-180 ск/хв

 _
 Між серіями - 60 с
 пасивний

Виконання технічних вправ з м’ячами  30 хв  _  _
Ходьба у воді з піднятими руками і обтя-
женням 5, 7, 10 кг

 3 серії 
 по 30 с  Темп - середній  Між серіями - 45 с  

пасивний
Ходьба у воді в поясі з обтяженням 2кг. 
Вправа виконується при роботі над 
технікою передачі м’яча різними спосо-
бами

 15-20 хв  Темп - середній  _

Виконання різних пасів з набивними 
м’ячами вагою 2 кг  10 хв  Темп - середній  _

Відомо, що результативність гравця визначається 
кількістю забитих м’ячів. Окрім того, одним з показни-
ків якості виконання кидка вважається його сила. Тому 
в процесі проведення педагогічного експерименту нами 
застосовувався спеціальний тест визначення дальнос-
ті кидка м’яча у воді. За даними нашого дослідження 
можна стверджувати, що застосування експеримен-
тальної програми позитивно впливає на результат даль-
ності кидка ватерполістів у воді порівняно з традицій-
ною програмою. Так при недостовірній різниці (Р>0,05) 
контрольної та дослідної груп на початку експерименту 
(ДГ – 26,43±0,23; КГ – 26,2±0,27) спостерігалась досто-
вірна (Р≤0,05) різниця результатів наприкінці експери-

менту на користь дослідної групи (ДГ – 27,7±0,24; КГ 
– 26,61±0,27). Приріст результатів був також достовірно 
вищим, ніж у дослідній групі (4,83 %), контрольній гру-
пі – 1,5 % (Р≤0,05).

Специфічним тестом для визначення рівня розви-
тку силових можливостей нижніх кінцівок є висота 
вистрибування з води. Порівняння даних показників у 
вистрибуванні з води у ватерполістів контрольної та до-
слідної груп засвідчило, що вони достовірно (Р≤0,05) 
покращились у представників дослідної групи порівня-
но з контрольною. Так, наприкінці експерименту серед-
нє значення дослідної групи становило 1,38±0,02, а в 
контрольній групі 1,32±0,01 при Р≤0,05. Темп приросту 
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склав у дослідній групі 5,8 %, а в контрольній групі 2,6 
% (Р≤0,05).

Висновки. 
1. На підставі загально-теоретичних положень мето-

дики розвитку силових можливостей спортсменів, вра-
хування досвіду практичної роботи та специфіки гри у 
водне поло нами розроблені комплекси вправ та програ-
ми тренувальних занять цілеспрямованого розвитку си-
лових можливостей для кваліфікованих ватерполістів.

2. Результати педагогічного експерименту виявили, 
що виконання розробленої нами програми цілеспрямо-
ваного розвитку силових можливостей ватерполістів 
супроводжувались достовірно (р≤0,05) вищими темпа-
ми приросту силових якостей ніж за традиційною про-
грамою.

Подальші дослідження передбачається провести у 
напрямку реалізації індивідуального підходу розвитку 
силових можливостей у кваліфікованих ватерполістів.
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Методика діагностики рівня професійної готовності 
майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту 

до організації діяльності ДЮСШ
Перепльотчиков Д.О.

Класичний приватний університет

Анотації:
Розглядаються теоретичні питання 
визначення рівня готовності май-
бутніх фахівців фізичної культури 
і спорту до організації діяльності 
ДЮСШ. Представлено у загальному 
вигляді план створення структурно-
функціональної моделі готовності 
фахівців фізичного виховання і спор-
ту до організації діяльності ДЮСШ. 
Описано процедуру визначення 
удільної ваги факторів професійної 
готовності фахівців фізичного вихо-
вання і спорту до організації діяль-
ності ДЮСШ. Подано кваліметрич-
ний апарат обчислення рівня їхньої 
готовності до організації діяльності 
ДЮСШ, а також загальний вигляд 
бланку експертної оцінки цієї готов-
ності. 

Переплётчиков Д.А. Методика диагности-
ки уровня профессиональной готовно-
сти будущих специалистов физического 
воспитания и спорта к организации дея-
тельности ДЮСШ. Рассматриваются тео-
ретические вопросы определения уровня го-
товности будущих специалистов физической 
культуры и спорта к организации деятель-
ности ДЮСШ. Представлено в общем виде 
план создания структурно-функциональной 
модели готовности специалистов физиче-
ского воспитания и спорта к организации 
деятельности ДЮСШ. Описана процедура 
определения удельного веса факторов про-
фессиональной готовности специалистов 
физического воспитания и спорта к органи-
зации деятельности ДЮСШ. Подан квали-
метрический аппарат определения уровня 
их профессиональной готовности к органи-
зации ДЮСШ, а так же общий вид бланка 
экспертной оценки этой готовности. 

Perepletchikov D.A. Methods for 
diagnosing the level of preparedness of 
future specialists of physical education 
and sports unto the organization 
labour staff of youth sports school. 
The theoretical questions of determination 
of level of readiness of future specialists 
are examined to organization of activity of 
child’s sporting schools. The plan of creation 
of structural functional model of readiness 
of specialists is presented to organization 
of activity of child’s sporting schools. 
Procedure of determination of specific 
gravity of factors of professional readiness 
of specialists is described to organization 
of activity of child’s sporting schools. The 
qualimetry vehicle of determination of level 
of their professional readiness is given. The 
general view of form of expert estimation of 
this readiness is presented. 

Ключові слова:
готовність, організація, діяльність, 
кваліметрія, фахівці, фізичний, ви-
ховання, спорт.

готовность, организация, деятельность, 
квалиметрия, специалист, физический, 
воспитание, спорт.

 readiness, organization, activity, qualimetry, 
specialist, physical, education, sport.

Вступ. 1

Після дезінтеграції Радянського Союзу дитячо-
юнацький спорт в Україні переживає непрості часи, але 
система дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) 
збереглася, і сьогодні держава докладає значних зусиль 
до забезпечення необхідних умов її функціонування 
та подальшого розвитку. Проте до останнього часу не 
були впорядкована акредитація й атестація ДЮСШ, по-
рядок організаційної діяльності ДЮСШ, умови оплати 
праці тренерів. Не дістали відповідного висвітлення пи-
тання діагностики професійної готовності до роботи в 
ДЮСШ випускників факультетів фізичного виховання, 
а також уже працюючих фахівців.

Досвід показує, що питання про методику діагности-
ки професійної готовності фахівців фізичного вихован-
ня і спорту до організації діяльності ДЮСШ виникає 
в ряді професійно-обумовлених ситуацій, наприклад, 
при проведенні конкурсу на заміщення вакантної по-
сади, або складенні характеристики вже працюючого 
фахівця. Визначення критеріїв, показників та рівнів 
готовності до організації діяльності ДЮСШ потрібне 
й для науково-дослідної роботи, спрямованої на вдо-
сконалення відповідної підготовки майбутніх фахівців 
фізичного виховання і спорту.

Робота виконана у рамках дисертаційного дослі-
дження «Підготовка майбутніх фахівців з фізичного 
виховання і спорту до організації діяльності дитячо-
юнацьких спортивних шкіл», яке включено до плану 
наукових досліджень загальної теми кафедри управ-
ління навчальними закладами і педагогіки вищої шко-
ли Класичного приватного університету (Запоріжжя) 
«Оновлення концептуальних засад української профе-
сійної освіти на етапі євроінтеграції» (№ держ. реєстра-
ції 0109V002114).
© Перепльотчиков Д.О., 2010

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Метою статті є розробка в загальному вигляді ме-

тодики діагностики рівня професійної готовності май-
бутніх фахівців фізичного виховання і спорту до орга-
нізації діяльності ДЮСШ.

Результати дослідження. 
Попередній аналіз наукових праць, присвячених 

формуванню у студентів різних компонентів професій-
ної готовності, показав, що розробку діагностичного ін-
струментарію доцільно проводити на основі кваліметрії 
– наукової дисципліни, предметом якої є методи кількіс-
ної оцінки якості тієї чи іншої продукції або діяльності. 
Ключовим поняттям кваліметрії є «якість», котра трак-
тується як ієрархічно структурована сукупність корис-
них властивостей об’єкту, що обумовлює його здатність 
задовольняти певні вимоги у відповідності з його при-
значенням [5, с. 141].

Специфіка кваліметричного підходу при визначенні 
тієї чи іншої професійної відповідності полягає в ши-
рокому використанні експертних оцінок процесів або 
явищ, що не піддаються безпосередньому вимірюванню 
[5, с. 422]. При цьому, загальновизнаним є те, що екс-
пертні оцінки у принципі, не можна вважати повністю 
об’єктивними, адже на експерта можуть впливати різні 
побічні чинники. У подоланні цього недоліку в нашому 
дослідженні велику роль відіграє грамотна побудова до-
слідження, яка передбачає: обґрунтування теоретичних 
засад оцінки готовності майбутніх фахівців фізичного 
виховання і спорту до організації діяльності ДЮСШ; 
визначення критеріїв, показників і рівнів готовності до 
організації діяльності ДЮСШ; розробку конкретних 
інструментів та процедур оцінки готовності майбутніх 
фахівців фізичного виховання і спорту до організації ді-
яльності ДЮСШ.

У пошуку теоретичних засад для побудови мето-
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дики, перш за все, ми звернулися до літератури, при-
свяченій методологічним питанням кваліметричних 
досліджень. Аналіз літератури показав, що найбільш 
повно теоретичні засади використання кваліметрії у пе-
дагогічних дослідженнях розроблені представниками 
компетентнісного підходу. Так, наприклад, А.І. Субетто 
на високому рівні узагальнення формулює декілька за-
гальних принципів кваліметрії компетенцій. Перший з 
них – принцип адекватної системності, згідно якого, 
модель оцінки компетенцій по внутрішньому розмаїт-
тю, складності, структурі має бути адекватною струк-
турі оцінюваної компетенції (компетентності) [8, c. 59]. 
З першим принципом, пов'язаний другий: принцип 
адекватності кваліфікації експертів кваліфікації тих 
людей, які проектували й формували ці компетенції. 
Ще один принцип, технологічний – дозволяє здійснити 
формалізацію компетентності й сформувати відповідну 
методику оцінки. Згідно нього, будь яку діяльність мож-
на операціоналізувати, тобто представити її у вигляді 
паралельно-послідовної системи операцій із певними 
кваліфікаційними вимогами до їхнього виконання. Цю 
систему кваліфікаційних вимог, що визначаються тру-
довою діяльністю А.І. Субетто пропонує назвати ква-
літетом трудової операції, а сума квалітетів складатиме 
квалітет трудової діяльності. Цей квалітет діяльності є 
ідеальним образом компетенції, яку повинна мати лю-
дина, яка виконує цю діяльність із відповідною якістю. 
Іншими словами, ізоморфізм між системою компетенцій 
і системою квалітетів діяльності обумовлює готовність 
фахівця виконувати цей вид діяльності. Розмірковуючи 
таким чином, А.І. Субетто формулює наступний принцип 
інверсії якості людини і якості її діяльності, який слу-
жить підставою формування діяльнісно-технологічного 
напрямку кваліметрії компетенцій. Згідно цього прин-
ципу, логіка оцінки якості компетенцій розвертається 
на основі руху по «дереву компетенцій»: від одиничних 
компетенцій до комплексної компетенції. Виходячи із 
чого, оцінка комплексної компетенції формується як її 
комплексна оцінка [8, c. 61]. 

У відповідності з описаними вище принципами, у 
контексті нашої роботи, вищим рівнем (предметом до-
слідження) якості майбутнього фахівця фізичного ви-
ховання і спорту виступатиме готовність до організації 
діяльності ДЮСШ. На наступному, ієрархічно нижчо-
му рівні, ця готовність підрозділятиметься на окремі 
компетенції, на наступному рівні функціональність має 
доводитися до таких менш загальних властивостей, що 
можуть бути вже безпосередньо виміряними або досто-
вірно зафіксованими. Розмірковуючи таким чином, ми 
приступили до побудови структурно-функціональної 
моделі готовності майбутніх фахівців фізичного вихо-
вання і спорту до організації діяльності ДЮСШ.

Попередній аналіз наукової літератури показав, що 
побудова цієї моделі стикається із проблемами мето-
дологічного, науково-міждисциплінарного характеру. 
З'ясувалося, що автори підходять до побудови подібних 
моделей із позицій різноманітних завдань дослідження, 
і тому, в основу цих моделей покладені найрізноманіт-
ніші системоутворюючі категорії: функції працівника, 
його особистісні якості, знання й уміння, що набува-
ються ним у процесі професійної підготовки тощо.

Відсутність єдиного погляду на побудову моделі 

професійної готовності працівників спортивних уста-
нов, а також відносна новизна категорії «готовність до 
організації діяльності ДЮСШ» диктує необхідність 
проведення окремого дослідження, план якого опише-
мо нижче у загальному вигляді.

На першому етапі планується розробка карти екс-
пертної оцінки, де в якості змістовних ознак виступа-
тимуть завдання та обов’язки означені в класифікаторі 
професій, а також Положенні про дитячо-юнацьку спор-
тивну школу [7]. Виявлені завдання й обов’язки можуть 
бути уточнені в ході обговорення їх із тренерами й ке-
рівниками ДЮСШ. Далі буде проведене анкетування, у 
ході якого експерти (керівники ДЮСШ м. Запоріжжя) 
обиратимуть з даного переліку 3-8 найбільш важливих 
завдань та обов'язків, і оцінювати їхню значущість у 
балах від 1 – (мінімум) до 10 (максимум). Підсумком 
етапу, за нашим задумом, має стати обґрунтоване визна-
чення мінімально достатніх характеристик керівника 
ДЮСШ, необхідних для якісного виконання ним про-
фесійних функцій.

На другому етапі, здійснюватиметься обробка ре-
зультатів анкетування, а також їхнє опрацювання за до-
помогою пакету факторного аналізу програми Statistica 
6 з метою встановлення факторної структури обов'язків 
і завдань адміністрації ДЮСШ, необхідних для ор-
ганізації труда персоналу. По суті, визначені фактори 
відображатимуть найбільш важливі напрямки роботи 
адміністрації дитячо-юнацької спортивної школи, тому 
є всі підстави розглядати їх як компоненти готовності 
майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту до ор-
ганізації діяльності ДЮСШ.

На третьому етапі, належить описати визначені 
компоненти через вихідні признаки, іншими словами, 
конкретизувати бажані професійні характеристики тих 
людей, що входять в адміністративний склад ДЮСШ, 
що дозволить отримати в явному вигляді параметри, які 
можуть бути безпосередньо виміряні.

На цьому етапі доцільно використовувати методо-
логію компетентнісного підходу, а саме положення про 
те, що кожна з компетенцій у складі будь якої компе-
тентності має явні чи неявні признаки когнітивної, ді-
яльнісної та ціннісної складової (Ю.Г. Татур [1, c. 41], 
І.А. Зимня [4, с. 15]). Згідно означеного положення, 
зміст кожного з компонентів готовності до організації 
діяльності ДЮСШ складають компетенції, що ґрун-
туються: по-перше, на особистісних позиціях, уста-
новках, які обумовлюють психологічну готовність до 
реалізації компетенції, а також здатність регулювати її 
прояв адекватно до тієї чи іншої ситуації; по-друге, зна-
ннях засобів, програм виконання дій, шляхів рішення 
професійних задач; по-третє, уміннях, навичках, що є 
результатом досвіду реалізації знань.

Конкретне змістове наповнення теоретичної кон-
струкції, заснованої на описаних вище вихідних пози-
ціях, визначатиметься евристичним методом, сутність 
якого полягає в цілеспрямованому відборі можливих із 
точки зору прийнятої гіпотези варіантів, шляхом відки-
дання завідомо неможливих. На нашу думку, при цьому 
можна обмежитися двома-трьома найбільш важливими 
характеристиками по кожному з професійних обов'язків, 
формулюючи їх у вигляді концентрованих коротких ви-
словів за допомогою іменників: «здатність», «навички», 
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«знання», «готовність», «прихильність», «розуміння», 
«відповідальність» тощо [1, с. 33].

Зауважимо, що для підвищення точності обраного 
методу визначення професійно-необхідних характерис-
тик співробітників ДЮСШ, можна залучити експертів. 
Однак, на нашу думку, у цьому немає необхідності, 
адже найважливіші вимоги до ефективного спортивно-
го менеджера є більш-менш очевидними.

Завдяки такій послідовності дій ми отримаємо 
структурно-функціональну модель, до складу якої вхо-
дитимуть компоненти, що інтегруватимуть найважли-
віші завдання та обов’язки адміністрації, виконання 
яких необхідне для організації діяльності персоналу 
ДЮСШ, а ці завдання та обов’язки розкриватимуться в 
конкретних установках, знаннях та вміннях.

Наступним логічним шагом є трансформація 
структурно-функціональної моделі готовності майбут-
ніх фахівців фізичного виховання і спорту до організа-
ції діяльності ДЮСШ у конкретний діагностичний ін-
струментарій. Загальний алгоритм для цього має такий 
вигляд: створення структурно-функціональної моделі 
→ прийняття кожного виділеного напряму (компонен-
ту) за фактор впливу на готовність до організації діяль-
ності ДЮСШ, з визначенням вагомості цього фактору 
(відмітимо, що обов'язковою умовою кваліметричної 
моделі є те, щоб сума вагомостей факторів дорівнювала 

одиниці) → добір до кожного фактору змістових крите-
ріїв, які б слугували показниками змісту діяльності пев-
ного напряму → добір до кожного критерію показників 
його прояву (конкретний перелік знань, умінь, устано-
вок тощо).

Слідуючи описаному алгоритму, ми побудували в 
загальному вигляді зведений бланк оцінки, що поєд-
нує критерії готовності до організаційної діяльності у 
ДЮСШ, а також показники сформованості цих крите-
ріїв (спеціальні знання, уміння, установки, що є базою 
означеної готовності) (рис. 1).

Зведений бланк оцінки допоміг нам розробити 
кваліметричний апарат обчислення ступеня готовності 
майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту до 
організаційної діяльності у ДЮСШ, який може бути 
представлений формулою:
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де Q – оцінка готовності до організації діяльності 
ДЮСШ; F1 … Fi – факторна вага відповідного фактору; 
Sn1 …Sni – суми балів, виставлених експертами за 
показниками критеріїв відповідних факторів; n1 … ni – 
кількість критеріальних показників у кожному факторі; 
emax – максимальна бальна оцінка прийнята в обраній 
шкалі.
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Рис. 1. Загальний вигляд зведеного бланку оцінки готовності майбутніх фахівців фізичного виховання і 

спорту до організації діяльності ДЮСШ
Пояснення граф: 1. Фактор управлінської компетентності, визначений на основі факторного аналізу. 2. Вагомість 
фактору, визначена на основі експертної оцінки. 3. Критерії – завдання та функції, визначені на основі освітньо-
кваліфікаційної характеристики директора ДЮСШ. 4. Показники – евристично визначені знання, уміння, установ-
ки, необхідні для виконання функцій та завдань директора ДЮСШ. 5. Бал, що виставили експерти. 6. Коефіцієнт 
відповідності критеріїв, який обчислюється як сума оцінок показників (наявних знань, умінь, установок) поділена 
на максимальну кількість балів, яка може бути отримана за відповідним критерієм. 7. Коефіцієнт відповідності фак-
тору, який обчислюється як середнє арифметичне коефіцієнтів відповідності критеріїв. 8. Оцінка сформованості 
факторів, що обчислюється як добуток вагомості окремого фактору й коефіцієнту відповідності фактору. Q – 
оцінка сформованості управлінської компетентності, що обчислюється як сума оцінок сформованості факторів, і 
лежить у межах одиниці.
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У ході розробки засобів діагностики готовності 
майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту до 
управління ДЮСШ, постало питання про експертне 
визначення вагомості кожного з факторів. Для цього 
нами була розроблена така процедура: експерти, яки-
ми виступатимуть тренери і методисти ДЮСШ, від-
повідають на питання анкети, у якій пропонується 
оцінити важливість чотирьох складових організацій-
ної готовності керівника ДЮСШ (готовність до робо-
ти із тренерсько-викладацьким складом, організації 
фізкультурно-спортивної роботи, а також адміністра-
тивної та господарської діяльності), розподіливши між 
ними 10 балів. На основі заповнених анкет створюється 
матриця, у строках якої – номер респондента, у стовп-
цях – напрям діяльності, комірцях – оцінка, поставлена 
експертом. На основі цієї матриці визначається серед-
нє арифметичне за кожним стовпцем, яке й представляє 
удільну вагу кожного окремого фактору.

Визначивши удільну вагу кожного фактору, скон-
струювавши зведений бланк оцінки, а також визна-
чивши кваліметричний апарат обчислення ступеня 
готовності майбутнього фахівця фізичної культури і 
спорту до організації діяльності ДЮСШ, легко перейти 
до створення діагностичного інструментарію на осно-
ві найбільш розповсюдженого табличного процесору 
Excel, однією з переваг користування яким є те, що на 
основі отриманих даних, можна побудувати діаграму, 
що унаочнить результат дослідження.

Відмітимо, що подібний діагностичний інструмен-
тарій уже був використаний у педагогічних досліджен-
нях [3; 6; 9]. Проте, пропоновані авторами варіанти, на 
наш погляд, не позбавлені окремих недоліків. Зокрема, 
у системі діагностики компетентності Г.І. Хозяїнова 
«ЛІДЕР» не врахована факторна вага окремих компо-
нентів. Теж саме відмічаємо у варіанті діагностичного 
інструментарію А.К. Маркової. Вказаного недоліку по-
збавлений інструментарій, запропонований Г.В. Єльни-
ковою та В.І. Масловим. Проте, на наш погляд, варіант 
обчислення управлінської компетентності, запропоно-
ваний авторами, можна дещо спростити без втрати точ-
ності результату.

Слідуючи логіці дослідження, після отримання маси-
ву даних за допомогою розроблених інструментів, нам 
потрібно буде зробити лінгвістичне розпізнавання якіс-
ного рівня готовності до організації діяльності ДЮСШ 
на основі так званого нечіткого класифікатора, інакше 
кажучи, визначити рівні організаційної готовності. 

Аналіз літератури, показав, що автори по різному 
визначають кількість якісних підмножин (рівнів) розви-
тку тієї чи іншої складової професійної готовності або 
компетентності, виходячи з того, що кількість рівнів, з 
одного боку, має спрощувати аналіз результатів дослі-
дження, а з іншого, бути достатньою для точної дифе-
ренціації стану досліджуваних. При цьому, у наукових 
працях, присвячених професійній підготовці фахівців 
фізичного виховання і спорту, найчастіше розмірність 
якісного класифікатора дорівнює п’яти, інакше кажучи, 
для позначення якісних рівнів використовується така 
множина значень: «Дуже низький, Низький, Середній, 
Високий, Дуже високий» [2; 6 та ін.]. 

У нашому дослідженні студенти тільки набувають 
необхідної кваліфікації, і тому більшість із них не мо-
жуть відповідати найвищим рівням професійної готов-
ності, а це значить, що нам потрібна шкала, яка має 
достатньо дрібну градацію для того, щоб була змога 
точно диференціювати стан підготовленості студентів. 
Зважаючи на це, ми зупиняємося на п’яти рівнях сфор-
мованості готовності майбутніх фахівців фізичного ви-
ховання і спорту до організації діяльності ДЮСШ. 

Для пошуку меж цих рівнів ми плануємо визначи-
ти квантілі розподілу для масиву даних, отриманих у 
результаті пілотажного дослідження з використанням 
описаної вище методики. Дослідження плануємо про-
вести на вибірці магістрів і спеціалістів факультетів фі-
зичного виховання, які пройшли управлінську практику 
в ДЮСШ. Експертами виступатимуть керівники та тре-
нера спортивних шкіл.

Висновки. 
У загальному вигляді методика оцінки рівня про-

фесійної готовності майбутніх фахівців фізичного ви-
ховання і спорту до організації діяльності ДЮСШ має 
включати: алгоритм експертної оцінки, дотримуватися 
якого допомагає спеціальний бланк, створений на осно-
ві структурно-функціональної моделі відповідної го-
товності; процедуру визначення факторної ваги кожно-
го складника готовності майбутніх фахівців фізичного 
виховання і спорту до організації діяльності ДЮСШ; 
формулу обчислення експертних оцінок, що дозволяє 
обчислити в межах одиниці бал готовності до органі-
зації діяльності ДЮСШ; нечіткий класифікатор готов-
ності до організації діяльності ДЮСШ, який має п’ять 
якісних рівнів: «Дуже низький, Низький, Середній, Ви-
сокий, Дуже високий».

Подальші дослідження передбачається присвятити 
перевірці ефективності описаної методики.
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Активні методи навчання в системі підготовки 
фахівців з фізичного виховання 

Печко О.М.
Чернігівський державний інститут економіки і управління

Анотації:
Наведені данні про напрямки вико-
ристання ігромоделювання в педа-
гогічній практиці під час підвищення 
професійної кваліфікації фахівців з 
фізичного виховання. Детально роз-
глянуті можливості використання в 
системі підготовки спеціаліста пев-
них педагогічних ситуацій, які пред-
ставляють собою сукупність засобів 
і методів становлення професійного 
фахівця. Зазначені перспективи ви-
користання ігромоделювання в на-
вчальному процесі для вчителів з 
фізичного виховання і набуття ними 
відповідних якостей.

Печко А.Н. Активные методы обучения в 
системе подготовки специалистов по фи-
зическому воспитанию. Приведены дан-
ные о направлениях использования игромо-
делирования в педагогической практике во 
время повышения профессиональной ква-
лификации специалистов по физическому 
воспитанию. Детально рассмотрены возмож-
ности использования в системе подготовки 
специалиста определенных педагогических 
ситуаций, которые представляют собой сово-
купность средств и методов становления про-
фессионального специалиста. Указаны пер-
спективы использования игромоделирования 
в учебном процессе для учителей физическо-
го воспитания и приобретения соответствую-
щих качеств.

Pechko O.M. Active methods of 
teaching in the system of preparation 
of specialists on physical education. 
The uses of simulation games given about 
directions are resulted in pedagogical 
practice. Practice is conducted during 
the increase of professional qualification 
of specialists. Possibilities of the use of 
pedagogical situations are considered in 
the system of preparation of specialist. 
Pedagogical situations are an aggregate 
of facilities and methods of becoming of 
professional specialist. The prospects of 
the use of simulation games are indicated 
in an educational process. Acquisition of 
the proper qualities options are rotined.

Ключові слова:
ігромоделювання, мислення, педа-
гогічна практика, фахівець, соціум.

игромоделирование, мышление, педагоги-
ческая практика, специалист, социум.

simulation games, thinking, pedagogical 
practice, specialist, society.

Вступ. 1

Останнім часом дуже інтенсивно і кардинально 
змінюється культурна та освітня ситуація в соціумі. 
Трансформується соціальне замовлення системи 
освіти, яка під впливом зовнішніх умов і виходячи зі 
своєї онтології динамічно розвивається. Про це свідчать 
інноваційні процеси та дослідно-експериментальна 
робота, які пронизують всю освітню систему. Тому 
вчитель знаходиться в соціокультурному і освітньому 
середовищі, яке розвивається і жодним чином не 
може бути осторонь від цих процесів, а має бути їх 
головним діяльнісним суб’єктом. На це його націлюють 
і державна політика в галузі освіти, і модернізація 
шкільної реформи, і, що найголовніше, його онтологія, 
сутність професійно-педагогічної діяльності, оскільки, 
займаючи громадянську і професійну позицію, взявши 
на себе соціально-педагогічну відповідальність за 
майбутнє країни, фахівець повинен якісно здійснювати 
свою педагогічну діяльність з виконання основної 
місії освіти в соціумі - цієї форвардної зони розвитку 
суспільства. Особливо це характерно для країн СНД 
після соціально-політичних трансформацій кінця  ХХ 
століття [3]. 

Незважаючи на широке коло існуючих досліджень, 
що розвивають різні аспекти педагогічної взаємодії 
[педагогіку взаємодії (А.С. Бєлкін, І.А. Зимова, Є.В. 
Коротаєва, А.І. Кравченко, М.Д. Никандрова, М.І. 
Щевандрін); педагогіку підтримки (О.С. Газман, Н.Н. 
Михайлова, С.М. Юсфін); організацію навчального 
співробітництва в колективних та групових формах 
роботи (А.І. Донцов, Х.Й. Лийметс, А.В. Петровський, 
В.В. Фляків, С.Г.), раціонально-психологічний напрямок 
(П.П. Блонський, Г.О. Гордон, А.Г. Калашников, Г.С. 
Костюк, А.В. Луначарський)], на даний момент, не 
можна говорити про існування цілісного дослідження, 
в якому організація педагогічної взаємодії учасників 
навчального процесу в системі вищої освіти виступала 
окремим предметом.

Аналіз науково-педагогічної та методологічної 
© Печко О.М., 2010

літератури свідчить, що найбільш ефективним засобом 
у цьому відношенні є методи активного навчання, або 
ігромоделювання. На думку фахівців в педагогічному 
навчанні, необхідно будувати теорію і практику 
нової дидактики - дидактики освіти дорослих, що 
ґрунтується переважно на ігрових способах навчання. 
Поширення ігрової практики в системі підготовки 
фахівців фізичного виховання пов’язане з великими 
можливостями гри у вирішенні педагогічних, 
дидактичних, наукових, практичних, управлінських 
та інших проблем. Відомо, що ігри сприяють 
кращому формуванню знань, трансформації знань у 
професійно-педагогічному вмінні, розвитку свідомості 
та особистості, формуванню творчого мислення та 
здібностей людини. Найважливішою особливістю 
ігрового методу є те, що він має потенційні можливості 
для здійснення розвиваючого ефекту в освітній ситуації 
[4].

Дослідження проведено згідно плану НДР кафедри 
фізичного виховання Чернігівського державного 
інститут економіки і управління.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – систематизувати данні спеці-

альної науково-методичної літератури, які стосуються 
питань використання ігромоделювання в системі підви-
щення кваліфікації фахівців з фізичного виховання.

Завдання дослідження:
Згідно обраної спеціальної літератури дослідити осо-1. 
бливості використання ігромоделювання в системі 
підготовки фахівців з фізичного виховання.
На базі досліджених даних визначити перспективні 2. 
напрямки створення педагогічних ситуацій для по-
дальшого використання їх на різних етапах форму-
вання професійного мислення фахівців.

Результати дослідження.
Важливе місце у процесі навчання, безумовно, від-

водиться особистості викладача. Наявність у педагогів 
старих шаблонів взаємовідносин зі студентами, стерео-
типних методів проведення занять, з одного боку, та не-
достатній методичний рівень підготовки або небажання 
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впроваджувати новітні педагогічні концепції, принципи, 
методи або форми організації навчального процесу, які 
б сприяли стимулюванню особистого розвитку майбут-
нього спеціаліста, з іншого, визначають педагогічну за 
своїм характером суперечність. Реалізація курсу Украї-
ни на євроінтеграцію, поширення міжнародних контак-
тів зумовили великий приплив зарубіжних дидактичних 
концепцій та розробок щодо побудови навчального про-
цесу. При цьому українські викладачі вищої школи, які 
зазнають потребу в модернізації свого професійного ін-
струментарію, часто опиняються у суперечній ситуації 
–між застосуванням низки готових зарубіжних методів 
і необхідністю їх цілісного теоретичного осмислення та 
адаптування для подальшого їх розвитку і реалізації на 
практиці у контексті сучасного стану та цілей україн-
ської національної системи вищої освіти та культури. 
Мова йдеться про пошук та проблеми впровадження 
такої нової національно адаптованої освітньої техноло-
гії, яка б втілювала в себе залучення кожного студента 
до активної пізнавальної діяльності, максимальне на-
ближення до реальних ситуацій та прийняття адекват-
них рішень, а також до формування системи ціннісних 
орієнтацій особистості. Водночас, наприклад, російські 
вчені – педагоги зазначають необхідність «відмовити-
ся від абсолютного педагогічного ідеалу і прийняти як 
новий ідеал максимальний розвиток здібностей людини 
до саморегуляції та самоосвіти»[9]. 

В даний час ігрова проблематика освіти інтенсивно 
розвивається і є велика кількість різних типів ігор. Осно-
вні типи ігор, широко використовуються у практиці 
підготовки педагогічних кадрів (О.Анисимова, І.Кон, 
В.Столін, В.Сафін та ін.). Їх використання в практиці 
може носити епізодичний або системний характер. У 
першому випадку, а він є основним сьогодні, майбут-
ній викладач використовує один або максимум два (три) 
типу (виду) навчальних ігор в освітньо-розвиваючій 

ситуації. У другому випадку він повинен розробля-
ти навчально-ігровий комплекс ігор, що складається з 
усіх основних типів ігор (табл. 1). Критерієм для типо-
логізації є ступінь проблемності, створювана в грі, і її 
взаємозв'язок з основними формами організації процесу 
навчання (інформаційно-вирішувальна, вирішувально-
цільова і проблемно-ситуативне) [7].

 Такої практики ігрового навчання в педагогіці фак-
тично не існує, дослідження в цьому напрямку тільки 
сьогодні починають розвертатися. В залежності від за-
вдань, які ставить викладач у ситуації підготовки фа-
хівця, він вибирає той чи інший тип ігор і використовує 
його на заняттях фрагментарно або системно, тобто про-
тягом усієї своєї діяльності з майбутніми педагогами-
предметниками. При використанні ігромоделювання 
ми спираємося на відомі оргдіяльнісні принципи: ціліс-
ності імітації професійної діяльності, двуплановості, 
проблемності, рефлексивності, ресурсного забезпечен-
ня ігрового простору [1]. 

Аналіз науково-педагогічних джерел [11] дає змо-
гу визначити мету соціально-педагогічної діяльності 
майбутніх фахівців, яка полягає у сприянні розкриттю 
позитивного потенціалу, який є в кожній людині, ство-
ренні рівних можливостей для життєдіяльності. Таким 
чином, функціями педагога фізичної культури є педаго-
гічна терапія, допомога, виховання та освіта. Робота фа-
хівця охоплює весь процес професіоналізації, що готує 
студента до вступу у доросле життя, зокрема: форму-
вання особистості, придбання педагогічної компетент-
ності, незалежності та здатності до повноцінної участі 
у соціальному, політичному та культурному житті сус-
пільства.

Отже, головне завдання освіти – чому та як навча-
ти – постає джерелом основних суперечностей, які но-
сять зовнішній, екстрапедагогічний характер. Сьогодні 
виявляються суттєві суперечності у розумінні завдань 

Таблиця 1.
Навчально-ігровий комплекс ігор

№ 
п/п Види учбових ігор Цілі Форма організації учбової діяльності

1 Дидактичні ігри Формування знань та педагогічних 
вмінь

Інформаційно-вирішувальна та 
вирішувально-цільова

2 Ділові ігри Формування знань, професійних 
вмінь та навичок

Інформаційно- вирішувальна та 
вирішувально-цільова

3 Організаційно-навчальні 
ігри

Становлення та розвиток пошукової 
активності, творчого типу 

міркування, розвиток свідомості і 
особистості професійних кадрів

Вирішувально-цільова та проблемно-
ситуаційна

4 Організаційно-педагогічні 
ігри

Становлення і розвиток педагогічної 
культури вчителя

Вирішувально-цільова та проблемно-
ситуаційна

5 Організаційно-розумові 
ігри

Розвиток індивідуальної та 
колективної думки Проблемно-ситуаційна

6 Організаційно-діяльні ігри Розвиток розумової діяльності на 
основі поліпрофесіоналізму Проблемно-ситуаційна
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освіти вищої школи як студентами, так й викладачами. 
Студенти часто сприймають навчання в ВНЗ як щось 
таке, що спонукає набувати не потрібну на практиці ве-
личезну суму знань, умінь та навичок. Для досягнення 
цілій формування особистості майбутнього фахівця у 
вищому навчальному закладі, на думку А.О. Вербиць-
кого [10], необхідно організувати таке навчання, яке б 
забезпечувало перехід, трансформацію одного типу 
діяльності (пізнавальної) у другий (професійний) із 
певною зміною потреб і мотивів, цілій, вчинків, засо-
бів, предметів і результатів. Тим часом викладачі, на-
впаки, більше привертають увагу студентів на успішне 
засвоєння того, що вивчалось на заняттях, незалежно 
від їх особистісних потреб, бажань, а головне усві-
домлення значущості цієї «триєдності» для подальшої 
життєдіяльності кожного з них. Окрім того, у педаго-
гічному навчанні варто зосередитися на суперечностях, 
пов’язаних з невідповідністю швидкості прирощення 
знань у сучасному світі й особистісними можливостя-
ми щодо їх засвоєння студентом. Науково-технічний 
прогрес та комп'ютеризація освіти не тільки суттєво 
розширюють інформаційні можливості студентів, але й 
ведуть до надмірної деталізації знань, що, як наслідок, 
змінює їх мислення, тягне емоційне перевантаження та 
іноді відвертає бажання навчатися [2].

На думку фахівців  [8] вивчення та врахування педа-
гогічно цінних здобутків педагогів у сфері підготовки 
майбутніх фахівців фізичної культури дасть можливість 
підвищити ефективність педагогічного впливу на сту-
дентів зазначеної категорії та уникнути прорахунків і 
недоліків на шляху розвитку й вдосконалення системи 
їх майбутньої професійної діяльності.

Наведемо деякі назви навчальних ігор, які можуть 
використовуватись в процесі підготовки педагогів та 
спеціалістів з фізичного виховання. Дидактичні ігри: 
«Особистість педагога», «Діяльність педагога», «Урок 
як дидактична система». Ділові ігри: «Педагогічний 
досвід» та «Естафета передового педагогічного до-
свіду». Організаційно-навчальні ігри: «Проектуван-
ня уроку фізичної культури», «Педагогічна система». 
Організаційно-педагогічні ігри: «Культура дослідниць-
кої діяльності педагога», «Проектна культура вчителя». 
Організаційно-розумові ігри: «Експертиза педагогічних 
інновацій», «Інноваційно-експертна рада з фізичного 
виховання». Організаційно-діяльні ігри: «Стратегічні 
напрямки розвитку регіональної системи фізичного ви-
ховання школярів», «Розвиток педагогічного професіо-
налізму вчителя фізичної культури», «Розробка концеп-
ції безперервної професійної освіти».

Запропоновані дидактичні ігри (ДІ) можуть вико-
ристовуватись на заняттях підготовки майбутніх вчи-
телів фізичної культури в модифікованому вигляді. В 
основному рекомендуються цілісно-тематичні та комп-
лексні ігри, адаптовані до специфіки професійного фіз-
культурного суб'єкта, рівня його професіоналізму. Під 
час ознайомлення з даним типом ігор останні із задо-
воленням здійснюють ігрову діяльність, пов’язану з 
аналізом компонентів дидактичної системи та її про-
ектуванням. ДІ дозволяють рефлексивно «поглянути» 
на свою майбутню діяльність в педагогічній системі і 
намітити програму (проект) розвитку своєї педагогіч-
ної майстерності зі становлення та розвитку фізичної 

культури в особистості учнів. Також можна проводити 
і ділові ігри, спрямовані на вивчення, аналіз, узагаль-
нення та поширення передового педагогічного досвіду 
у фізкультурному просторі [5]. 

Проведення цих ігор з майбутніми вчителями фізич-
ної культури дозволяє визначити основні напрямки роз-
витку педагогічної діяльності у фізичному вихованні 
учнів:

- здійснення фізичного виховання учнів на спортив-
них майданчиках, стадіонах, в умовах навколишнього 
середовища;

- розробка інтегрованих уроків фізичної культу-
ри;

- становлення і розвиток фізичної культури особис-
тості за допомогою рухливих ігор;

- використання та розвиток освітнього середовища 
на закритих і відкритих фізкультурно-спортивних спо-
рудах (співвідношення природного та штучного);

- оновлення змісту загальної фізкультурної освіти 
учнів;

- посилення ролі оздоровчого спрямування у фізич-
ному вихованні учнів; 

- розвиток шкільного туризму; створення профіль-
них фізкультурно-педагогічних та олімпійських класів 
і т.д.

 Завдяки цим іграм у майбутніх фахівців фізичної 
культури формується уявлення і розуміння того, що ви-
вчення педагогічного досвіду – це один з найважливі-
ших видів педагогічної діяльності. Вони оволодівають 
технологією цієї діяльності. Крім того, у студентів від-
бувається «прорив» в розумінні того, що кардинального 
перетворення, новаторства у фізкультурно-педагогічній 
діяльності можна досягти тільки за надання проблем-
ності існуючій у фізичному вихованні парадигмі і ство-
ренням нового методу [12].

Організаційно-навчальні та організаційно-
педагогічні ігри спрямовані на трансформацію профе-
сійних стереотипів у фізкультурних кадрів. Відзначимо, 
що ці стереотипи свідомості, мислення та діяльності у 
фахівців з фізичної культури і спорту є міцними, “глибо-
кими” і системними. При звичайній “класичній” схемі 
проведення навчання (лекції, практика) вони практич-
но не піддаються трансформації. Дані типи навчальних 
ігор на основі інтелектуальної техніки дозволяють в 
основному трансформувати професійні стереотипи, які 
полягають у переході від нормативно-тренувального 
підходу у фізичному вихованні учнів до освітнього, 
культурологічного та розвиваючого. 

Основне призначення організаційно-розумових 
ігор полягає в розвитку індивідуальної та колективної 
думки майбутніх педагогів. У цих іграх моделюється 
в умовних ситуаціях культура педагогічного мислення 
на основі розробленої в системній розумовій діяльності 
методології (чисте мислення, мислекомунікація, розу-
міння рефлексія).

Організаційно-діяльні ігри (ОДІ) повинні бути осно-
вним типом навчальних ігор. При першому варіанті 
необхідні методології і ігротехніки - фахівці з їх про-
ведення. Відзначимо, що в нашій країні таких фахівців 
дуже мало і методологічний рух розвивається недо-
статньо ефективно, хоча і очевидна його велика користь 
для теорії, методики і практики освіти. Другий варіант 
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передбачає наявність у майбутніх фахівців даного ігро-
вого досвіду і оволодіння ними загальною схемою і тех-
нологією проведення подібних ігор [6].

Висновки. 
Проблема відірваності теорії та практики, поступо-

ве входження у світовий освітній простір, подолання 
неадекватності системи вищої освіти України зумовили 
проведення реформ у системі вищої освіти, які перед-
бачають якісні зміни на усіх етапах навчального про-
цесу, що відбуваються через природну наявність низки 
суперечностей. Практика професійної управлінської ді-
яльності часто формується особисто фахівцями фізич-
ної культури. У процесі ж їх підготовки немає можли-
востей побудови для них нової реальної практики, але 
як раз участь в іграх відкриває перед ними перспективу 
в імітаційній формі: уявити і пережити своєрідність цієї 
нової практики і виявити свої потенційні управлінські 
вміння.

Таким чином, практика застосування ігромоделю-
вання в процесі підготовки фахівців з фізичного ви-
ховання показує їх ефективність і дозволяє педагогам 
усвідомити парадигмальні зрушення, що відбулися у 
фізичному вихованні підростаючого покоління, а також 
визначити перспективні і оптимальні шляхи розвитку 
педагогічного професіоналізму нового типу.

Перспективи подальших досліджень пов’язані з 
розробкою відповідної методики, в якій будуть місти-
тися цілеспрямовані типи педагогічних ситуацій для 
формування професійного мислення фахівця з фізичної 
культури.
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Вегетативна регуляція діяльності серцево-судинної системи дівчат 
препубертатного віку, які займаються танцювальною аеробікою 

Романчук О.П., Гречко О.Д., Перевощиков Ю.О. 
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського

Одеська національна юридична академія

Анотації:
Досліджена вегетативна регуляція 
діяльності серцево-судинної систе-
ми дівчат. В експерименті приймали 
участь дівчата віком 9 – 12 років. 
Вид спорту - танцювальна аеробіка. 
Представлено показники загальної 
потужності спектра варіабельності 
серцевого ритму, систолічного і 
діастолічного  артеріального тиску. 
Оцінено перебіг адаптаційних пере-
будов під впливом фізичних наван-
тажень в умовах поточного і опера-
тивного контролю. Визначені зміни 
активності і тонусу вегетативних 
впливів на серцево-судинну систе-
му. Вони визначають особливості 
подальших адаптаційних перебудов 
у організмі.

Романчук А.П., Гречко О.Д., Перевощиков 
Ю.А. Вегетативная регуляция деятель-
ности сердечно-сосудистой системы 
девочек препубертатного возраста, за-
нимающихся танцевальной аэробикой. Ис-
следована вегетативная регуляция деятель-
ности сердечно-сосудистой системы девочек. 
В эксперименте принимали участие девочки 
9-12 лет. Вид спорта – танцевальная аэро-
бика. Представлены показатели общей мощ-
ности спектра вариабельности сердечного 
ритма, систолического и диастолического  ар-
териального давления. Оценен ход адаптаци-
онных перестроек под влиянием физических 
нагрузок в условиях текущего и оперативного 
контроля. Определены изменения активности 
и тонуса вегетативных влияний на сердечно-
сосудистую систему. Они определяют особен-
ности дальнейших адаптационных перестро-
ек в организме.
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of activity of cardio-vessel system of 
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sel system of girls is investigational. In an 
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The indexes of general power of spec-
trum of variability of cardiac rhythm are 
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ny. Motion of the adaptation re-erecting is 
appraised under influence of the physical 
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Вступ. 1

Дослідження вегетативної регуляції діяльності 
серцево-судинної системи дівчат у пре пубертатному 
віці являє собою важливий елемент діагностики стану в 
динаміці оперативного і поточного контролю при занят-
тях фізичною культурою та спортом [1], коли необхідно 
експресно визначати вплив фізичних навантажень на 
перебіг адаптаційних процесів в організмі [2,3]. Добре 
відомим є те, що зниження активності вегетативних 
впливів на різні функції, як правило, є несприятливою 
ознакою, яка свідчить про зниження функціональних 
резервів системи, і зачасти приводить до розвитку го-
стрих станів [4,5]. Особливо чіткі ці прояви у поєднан-
ні з переважанням тонусу симпатичного відділу ВНС, 
коли у організмі починають превалювати катаболічні 
процеси, які приводять у подальшому до дистрофічних 
ушкоджень органів і тканин, і викликають зниження ре-
зервних можливостей нейроендокринної системи [6,7], 
що є особливо важливим у препубертатний і пубертат-
ний періоди розвитку дитини. 

Найбільш адекватними з позицій визначення впливу 
фізичних навантажень на організм є показники карді-
ореспіраторної системи, які з одного боку визначають 
адаптаційні перебудови [8], а з іншого, лімітують мож-
ливості організму дитини [9].

В останні роки завдяки розробкам ТОВ «Інтокс» 
(м. Санкт-Петербург), а саме приладу спіроартеріокар-
діоритмограф (САКР) реалізувалась можливість одно-
часної реєстрації і поєднаного аналізу варіабельності 
серцевого ритму, систолічного і діастолічного тиску на 
кожному серцевому скороченні, спонтанного дихання, 
за результатами якого можна визначити активність і 
тонус вегетативних впливів на вказані функції [10, 11]. 
Важливою умовою при обстеженні дітей є врахування 
статевовікових особливостей, пов’язаних зі зростанням 
і розвитком дитини.
© Романчук О.П., Гречко О.Д., Перевощиков Ю.О. , 2010

Робота виконувалась згідно плану науково-дослідної 
теми кафедр теорії і методики фізичного виховання, 
лікувальної фізкультури та спортивної медицини, а 
також кафедри гімнастики Південноукраїнського наці-
онального педагогічного університету ім. К.Д. Ушин-
ського: «Диференціація використання засобів і методів 
фізичного виховання з урахуванням поліфункціональ-
них критеріїв фізичного розвитку, функціонального 
стану серцево-судинної, дихальної та сенсомоторної 
систем».  

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Метою дослідження було визначення критеріїв ак-

тивності і тонусу ВНС у дівчат у віці 9 – 12 років, а 
також їх апробація в процесі тренувальних занять у ді-
вчат препубертатного віку, що займаються танцюваль-
ною аеробікою.

На першому етапі дослідження були обстежені 367 
дівчат у віці 9 – 12 років, що навчаються у загально-
освітніх школах м. Одеси. За результатами обстеження 
для розробки критеріїв оцінки активності ВНС вико-
ристовувались показники загальної потужності спектра 
варіабельності серцевого ритму (ТРСР, мс), систолічного 
(ТРСТ, мм рт. ст) і діастолічного (ТРДТ, мм рт. ст) артері-
ального тиску, а також співвідношення LF/HF перера-
хованих варіабельностей, які свідчать про переважання 
в регуляції симпатичних або парасимпатичних впливів. 
Були встановлені центильні розподіли вказаних пара-
метрів з урахуванням потрапляння окремих показників 
в діапазони 0 – 5 %, 5 – 25 %, 25 – 75 %, 75 – 95 %, 95 
– 100 %. 

Результати дослідження. 
В даному варіанті центильного розподілу можливо 

інтерпретувати отримані показники з позицій нормаль-
ної (при потраплянні в діапазон 25 – 75 %), помірно 
підвищеної і пониженої (при потраплянні в діапазони 
75 – 95 % і 5 – 25 %, відповідно) і значно підвищеної і 
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пониженої (при потраплянні в діапазони 95 – 100 % і 0 
– 5 %, відповідно) активності ВНС (за показниками ТР), 
а також переважання впливів симпатичної і парасимпа-
тичної гілок ВНС (за показниками LF/HF). В останньо-
му випадку діапазони центильного розподілу будуть 
свідчити, в порядку збільшення, про: виразну і помірну 
парасимпатикотонію, ейтонію, помірну і виразну сим-
патикотонію, відповідно (табл.). 

На другому етапі були обстежені 39 дівчат, що за-
ймаються танцювальною аеробікою, у віці 9 – 12 років, 
у яких ще не наступило менархе. Всі обстеження прово-
дились у ранішні години вихідних днів, коли діти були 
вільні від відвідування школи. 

Розподіл рангових оцінок показників варіабельності 
серцевого ритму (СР), систолічного (СТ) і діастолічного 
(ДТ) артеріального тиску, що свідчать про вегетативну 
активність і переважний влив симпатичної і парасимпа-
тичної гілок ВНС представлено на рис. 1 і 2. 

В популяційній групі цей розподіл відповідає цен-
тильним діапазонам, де низька активність вегетативної 
регуляції відзначається у діапазоні 0 – 5%, знижена – у 
діапазоні 2 – 25%, достатня – у діапазоні 25 – 75 %, під-
вищена – у діапазоні 75 – 95 %, висока – 95 – 100%. Тоб-
то, порівнюючи отримані параметри з популяційними 
ми визначаємо не тільки відсоток потрапляння окремих 
показників у відповідні кордони, а й порівнюємо їх з 
популяційними (рис.1). 

Аналізуючи представлені дані слід відзначити, що 
за рівнем вегетативної регуляції СР юні спортсменки 
суттєво відрізняються від популяції. Необхідно відзна-
чити, що висока активність ВНС відзначається у 20,5% 
спортсменок, що в 4 рази частіше, ніж у популяції (очі-
кувана зустрічність – 5%), підвищена активність ВНС 
практично відповідає очікуваному (23,1% проти 20%), 
зменшені варіанти достатньої і зниженої активності 
(відповідно, 38,5% проти 50% і 17,9% проти 20%) і зо-
всім відсутні варіанти зниженої активності (рис. 1).

Достатньо суттєво змінюється і тонус ВНС, який за-
знає перерозподілу зі зсувом у бік парасимпатикотонії 
(з 20% очікуваних до 33,3%) за рахунок зменшення ей-
тонічних варіантів (з 50% очікуваних до 35,9%). Інщі 
варіанти переважання регуляторних впливів відповіда-
ють популяційним. Тобто, можна зробити висновок про 
те, що регулярні заняття аеробікою значно підвищують 
активність регуляторних впливів ВНС на СР з певним 
(в 1,5 рази) переважанням тонусу парасимпатичного 
відділу (рис.2). 

За рівнем активності вегетативної регуляції СТ та 
ДТ  також відзначаються достатньо характерні зрушен-
ня. Якщо розподіл за переважанням впливів окремих гі-
лок ВНС практично відповідає очікуваним, з незначною 
(невірогідною – 23,7% проти 20% очікуваних) тенден-
цією до симпатикотонії при впливі на ДТ (рис.20, то за 
активністю регуляторних впливів ВНС на підтримку 

Таблиця
Центильний розподіл показників варіабельності серцевого ритму і артеріального тиску у дівчат 9 - 12 років

показник 0 - 5 5 - 25 25 - 75 75 - 95 95 - 100

TPСР, мс < 24,2 24,2 – 41,4 41,5 – 68,2 68,3 – 91,0 > 91,0

TPСТ, мм рт. ст < 2,7 2,7 - 4,4 4,5 - 7,9 8,0 - 14,2 > 14,2

TPДТ, мм рт. ст. < 2,0 2,0 - 3,8 3,9 - 7,5 7,6 - 13,8 > 13,8

LF/HFСР < 0, 07 0,07 – 0,30 0,31 – 0,90 0,91 – 2,75 > 2,75

LF/HFСТ < 0,27 0,27 – 0,53 0,54 – 1,41 1,42 – 3,70 > 3,70

LF/HFДТ < 0,51 0,51 – 1,12 1,13 – 3,13 3,14 – 5,50 > 5,50

Рис. 1. Розподіл рангових оцінок показників загальної потужності спектра варіабельності серцевого ритму 
(ТРСР), систолічного артеріального тиску (ТРСТ) і діастолічного артеріального тиску (ТРДТ) у відповідності з 

популяційним розподілом.
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артеріального тиску відзначається чітка тенденція до її 
зниження. По-перше, як за впливу на СТ, так і на ДТ, 
абсолютно відсутні варіанти високої активності ВНС 
(рис. 1). По-друге, значно переважають варіанти зни-
ження активності (50% проти 20%, тобто в 2,5 рази, 
за СТ і 34,2% проти 20%, тобто майже в 1,7 рази, за 
ДТ). Тобто, можна констатувати, що регуляторні впли-
ви ВНС на підтримку артеріального тиску у дівчат, що 
займаються танцювальною аеробікою, суттєво знижу-
ються, що характеризується, в першу чергу, достатньо 
стійким тонусом периферичних судин.

Окремої уваги заслуговує аналіз поєднаних варіан-
тів регуляторних впливів вегетативної нервової систе-
ми на серцево-судинну діяльність. По-перше, найбільш 
оптимальним з позицій вегетативної регуляції є варіант 
помірного збільшення варіабельності СР, виразного 
зменшення варіабельності СТ та помірного зменшення 
варіабельності ДТ, який зустрічається у дівчат спортс-
менок у 53,8% випадків. Менш сприятливими є варі-
анти виразного збільшення варіабельності СР на фоні 
помірного зменшення варіабельності СТ та помірного 
зменшення, або знаходження в межах нормативних 
значень варіабельності ДТ, які зустрічаються у 15,4 % 
випадків. Варіантами, які є несприятливими щодо веге-
тативного забезпечення серцево-судинної системи слід 
вважати випадки помірного або виразного зменшен-
ня варіабельності СР на фоні достатньої або помірно 
збільшеної варіабельності СТ або ДТ, які у даній гру-
пі не реєструвались. В той же час варіанти поєднаного 
зменшення варіабельності СР, СТ та ДТ зустрічались у 
даній групі у 23,1% випадків, що певною мірою може 
свідчити про напруження адаптаційних механізмів при 
заняттях аеробікою. 

Аналізуючи варіанти переважання симпатичного 
або парасимпатичного впливу на СР, СТ та ДТ, слід за-
значити, що однозначно найбільш сприятливим є варі-
ант помірної парасимпатикотонії з акцентом на одну або 
дві складових, частіше на СР та СТ, який зустрічається 
у 69,2% випадків. Звичайно, що найбільш несприятли-
вими є варіанти симпатикотонії за всіма параметрами, 
однак вони зустрічались. Тому, на нашу думку, підви-

щення активності симпатичного відділу навіть за од-
ним з параметрів свідчить про неадекватність функці-
онального забезпечення серцево-судинної системи. В 
наших дослідженнях такі варіанти найчастіше, у 15,4% 
випадків, спостерігались у вигляді помірного симпати-
котонічного впливу на СТ та ДТ, відповідно.  

Тобто, на рівні взаємодії окремих гілок вегетативної 
регуляції серцево-судинної системи при заняттях аеро-
бікою формуються достатньо тісні взаємозв’язки, які 
характеризують міжсистемну взаємодію.

Висновки. 
Таким чином, характерними для дівчат препубер-

татного віку, що займаються аеробними навантаження-
ми, є зміни активності і тонусу вегетативних впливів 
на серцево-судинну систему, які визначають особли-
вості подальших адаптаційних перебудов у організмі, 
пов’язаних із формуванням стійкої адаптації до фізич-
них навантажень в умовах статевого розвитку. Осо-
бливо актуальними дані результати представляються 
з позицій отриманих раніше результатів, які свідчать 
про взаємозв’язок вегетативної активності регуляції 
СР і АТ тиску з показниками жировідкладення в орга-
нізмі дівчат, коли зниження вмісту жиру менше 21,3% 
супроводжується вираженим підвищенням активності 
регуляції СР і зниженням активності вегетативної регу-
ляції АТ. Тобто, можливо передбачити, що підвищення 
рівня тренованості при спортивній діяльності аеробної 
спрямованості суттєво впливає на темпи статевого до-
зрівання, напряму пов’язаного з компонентним скла-
дом тіла.

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку. В цілому слід відзначити, що заняття аеробікою 
в препубертатному періоді розвитку супроводжується 
суттєвими перебудовами вегетативного забезпечення 
функцій серцево-судинної системи. В той же час дана 
обставина передбачає удосконалення підходів до опе-
ративного і поточного контролю, коли інформативними 
критеріями визначення впливів фізичного навантажен-
ня на організм, будуть показники активності регуля-
торних впливів (за даними варіабельності СР, СТ і ДТ) 
вегетативної нервової системи на організм, а також по-

Рис. 2. Розподіл рангових оцінок показників індексу Маліка варіабельності серцевого ритму (LF/HFСР), 
систолічного артеріального тиску (LF/HFСТ) і діастолічного артеріального тиску (LF/HFДТ) у відповідності з 

популяційним розподілом.
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казники індекса Маліка, які свідчать про переважання 
активності окремих гілок ВНС.
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Методы спортивной генетики: дерматоглифический анализ 
пальцев и подошв ног человека (сообщение 3)

Сергиенко Л.П., Лишевская В.М.
Николаевский межрегиональный институт развития человека  

ВУЗ «Открытый международный университет развития человека «Украина»
Херсонский государственный аграрный университет

Аннотации:
Узагальнені дані щодо дерматоглі-
фічного аналізу ступнів ніг людини. 
Визначено, що об’єктом дерматоглі-
фічного аналізу можуть бути паль-
цеві та підошвенні трирадіуси, папі-
лярні лінії, головні підошвенні лінії, 
типи дерматогліфічних візерунків, 
дерматогліфічні муніції. Сформо-
вані рекомендації щодо технології 
дерматогліфічного аналізу пальців 
та підошв ніг людини в спортивній 
генетиці.

Сергиенко Л.П., Лишевская В.М. Методы 
спортивной генетики: дерматоглифиче-
ский анализ пальцев и подошв ног чело-
века (сообщение 3). Обобщены данные о 
дерматоглифическом анализе стоп ног чело-
века. Определено, что объектом дерматогли-
фического анализа могут быть пальцевые и 
подошвенные трирадиусы, папилярные ли-
нии, главные подошвенные линии, типы дер-
матоглифических узоров, дерматоглифиче-
ские муниции. Сформированы рекомендации 
по технологии дерматоглифического анализа 
пальцев и подошв ног человека в спортивной 
генетике.

Serhiyenko L.P., Lyshevskaya V.H. 
Methods of Sports Genetics: toe and 
plantar dermatoglyphic analysis (in-
formation 3). The article summarized the 
data and dermatoglyphic analysis of hu-
man toe and plantar prints. It is defined 
that toe and plantar triradii, papillary ridge 
patterns, the main plantar lines, the types 
of dermatoglyphic patterns can be the ob-
jects of the dermatoglyphic analysis. The 
recommendations to use the technology of 
dermatoglyphic analysis of human toe and 
plantar prints in sport genetics are given.

Ключевые слова:
дерматогліфіка, відбитки підошв 
ніг, дельти, гребеневий рахунок, 
муніції.

дерматоглифика, отпечатки подошв ног, 
дельты, гребневой счет, муниции.

dermatoglyphics, plantar prints, ridge 
count.

Введение.1

В спортивной генетике ныне интенсивно использу-
ются дерматоглифические маркеры пальцев и ладоней 
рук для индивидуального прогноза предрасположенно-
сти человека к определенной двигательной (психомо-
торной) деятельности [1, 7, 11, 12, 14] или диагностики 
спортивной одаренности [5, 9, 10, 13].

Однако в спортивной генетике не исследовалась 
дерматоглифика пальцев и подошв стоп человека (спор-
тсменов). Эти же морфологические признаки как пола-
гают некоторые исследователи [15], являются генетиче-
ски предопределенные и могут быть использованы для 
идентификации личности.

Проведены популяционные исследования подошв и 
пальцев стоп человека. Они представляют интерес для 
сравнения особенностей фенотипического проявления 
дерматоглифики стопы и руки. Так С.А. Антонюк [3, 
4] исследовал дерматоглифику подошв и пальцев стоп 
белорусов (612 мужчин и 442 женщины) нашел, что на 
первом пальце стоп у людей обеих полов в основном 
преобладают дерматоглифические петли. У женщин ча-
стота их выше на правой стопе по сравнению с левой 
стопой, чем у мужчин. Частота завитковых узоров пре-
обладает на первом пальце левой стопы по сравнению с 
правой стопой у мужчин, чем у женщин. Гребешковый 
счет у мужчин больше, чем у женщин, особенно на пра-
вой стопе. Тоесть можно говорить о дифференциальных 
различиях у людей дерматоглифики стопы.

Выше приведенное позволяет полагать, что срав-
нительное исследование дерматоглифики стопы людей 
обычной популяции и групп спортсменов различных 
специализаций является актуальной темой, которая на 
наш взгляд, может позволить выявить дифференциаль-
ные различия в строении дерматоглифики пальцев и 
подошв стопы человека, а, следовательно, и рекомен-
довать определенные дерматоглифические фенотипы в 
качестве генетических маркеров.

Данная работа выполнялась в соответствии со Свод-
ным планом научно-исследовательской работы в сфере 
© Сергиенко Л.П., Лишевская В.М., 2010

физической культуры и спорта на 2006–2010 годы Ми-
нистерства Украины по делам семьи, молодежи и спор-
та (тема 2.3.4 «Генетические проблемы спортивного 
отбора»).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Дерматоглифика пальцев и подошв ног изучалась в 

основном в криминалистике [2, 8, 16] и в генетике при 
идентификации близнецов [17, 18]. Использование дер-
матоглифики ног в качестве генетических маркеров в 
спортивной генетике нам не известны. Возможно, это 
объясняется тем, что описание дерматоглифического 
анализа пальцев и ступней ног требует дополнительных 
пояснений. Поэтому в нашем системном исследовании 
были поставлены следующие задачи:

Обобщить современные данные о дерматоглифиче-1. 
ском анализе пальцев и подошв ног человека.
Сформировать рекомендации по технологии дермато-2. 
глифического анализа пальцев и подошв ног человека 
в спортивной генетике.

Методология теоретического исследования. В дан-
ной работе, как и в предыдущих двух сообщениях, ис-
пользована общенаучная методология системного ана-
лиза. Сущность ее в том, что в научно-теоретическом 
исследовании относительно самостоятельные компо-
ненты рассматривались не произвольно, а во взаимос-
вязи, в системе с другими. Системный подход позволил 
определить интегративные, системные признаки и ка-
чественные характеристики, которые отсутствовали в 
элементах, которые формируют систему.

Результаты исследований.
Общая схема подошвенной топографии. Подошвен-

ные подушечки по расположению и количеству анало-
гичны ладонным (рис. 1).

На подошве различают дистальное (distalis) и 
проксимальное (proximalis) направления. Тибиальное 
(tibialis) – внутреннее направление стопы соответству-
ет радиальному направлению на ладони, а ульнарное 
на ладони – фибулярному (fibularis) направлению на 
стопе.
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Рис. 1. Подошвенные подушечки: 

II, III, IV – межпальцевые подушечки;  Th/I (Thd) – по-
душечка большого пальца или дистальный тенар; Thp 
– тенар проксимальный; Cal – пяточная или калькар-
ная область; Hd и Hp – дистальный и проксимальный 

участки гипотенара.

Подошвенные узоры в отличие от ладонных отмеча-
ются на семи подушечках: подушечка большого паль-
ца или Th/I, дистальный (Thd), II, III, IV межпальцевые 
подушечки; гипотенар: дистальный и проксимальный 
(его участки записываются через наклонную линию – 
Hd/Hp); пяточная или калькарная подушечка (Cal); тенар 
проксимальный (Thp).

На подошве выделяют 14 полей (рис. 2). Вместо 
ладонных четырех пальцевых трирадиусов (a, b, c, d), 
на подошве, как правило, присутствует пять – a, b, c, d, 
e (последний у основания большого пальца). На стопе 
человека очень часто отмечаются четыре нижних или 
межпальцевых трирадиуса (Рр). Один из них относится 
к узору на тенар/1,  а три других – к II, III и IV меж-
пальцевым подушечкам. На ладонях им соответствуют 
редко встречающиеся межпальцевые трирадиусы, на-
ходящиеся ниже пальцевых трирадиусов «а» и «d».

Проксимальные радианты пальцевых трирадиусов 
а, b, c, d, e на подошве, как полагает Т.Д. Гладкова [6] 
могут рассматриваться в качестве главных линий, а их 
направление прослеживается и записывается в виде 
формулы. Точно так же может быть прослежено и за-
писано окончание радиантов нижних трирадиусов Рр. 
Но формулы на подошве не всегда можно записать, 
так как часто какие-либо из пальцевых трирадиусов не 
пропечатываются, их радианты иногда входят в узор 
на межпальцевых подушечках, нижние же трирадиусы 
нередко отсутствуют. Как правило, окончание главных 
подошвенных линий ограничивается дистальной ча-
стью подошвы и редко доходит до ее середины. И что-
бы охарактеризовать протяжение гребней на подошве в 
целом, принято дополнительно указывать направление 
папилярных линий в средней и пяточной области: дис-
тальное (I), поперечное (II–III), проксимальное (IV–V).

К количественным показателям, которые могут 
определяться при дерматоглифическом анализе подошв 
ног, можно отнести:

регистрацию количества подошвенных дерматогли-• 

фических дельт;
расстояние между трирадиусами • е и d, в мм.

б

3

4

5 1’

i’

Hd

r r

Pp

Hp Thp
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rr rr
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Рис. 2. Подошвенные поля, трирадиусы и линии:

1–14 – подошвенные поля; a, b, c, d, e – пальцевые 
трирадиусы; Рр – нижние дополнительные трирадиусы; 
I–V – направления папилярных линий в калькарной (пя-
точной) области

Анализ типов дерматоглифических узоров ног. На 
подушечке большого пальца и на основных ареалах 
стопы встречаются дерматоглифические узоры, ана-
логичные узорам пальцев рук (рис. 3): открытые поля 
(О), Т-образные дуги, петли дистальные (Ld), тибпаль-
ные (Lt) и фибулярные (Lf), завитковые узоры (W), 
латеральные карманы  (Lp), двойные петли (TL), цен-
тральные карманы, которые могут быть открыты, как и 
обыкновенные петли дистально (СPd), тибиально (CPt) 
и фибулярно (CPf).

На подошве, в отличие от ладоней тенар /I, II, III и IV 
межпальцевые подушечки морфологически представля-
ют собой одно общее возвышение, хотя узор на каждой 
из них различим, и записывается отдельно. Обычно на 
II, III и IV межпальцевых подушечках встречаются пет-
ли, открытые дистально (Ld) и проксимально (Lp), дуги 
(A) и завитки (W). Узоры на межпальцевых подушечках 
иногда могут смещаться, т.е. не соответствовать стро-
го межпальцевым промежуткам. Соединение рисунков 
двух подушечек в формуле обозначается одним знаком. 
Например, на месте двух рисунков III и IV подушечек 
имеется один рисунок в виде петли, открытый дисталь-
но. В этом случае запись будет иметь вид: Ld + IV.

На гипотенаре узоры могут быть одновременно на 
его дистальном и проксимальном участках, что в фор-
муле записывается двойным знаком – Lt/Lf. Если узор 
располагается  между дистальным и проксимальным 
участками гипотенара, в формуле он записывается 
одним символом – Lt. При отсутствии ни гапотенаре 
рисунка в формуле ставим О. Гипотенарный рисунок 
может быть в виде петли, открытой тибиально (Lt) или 
фибулярно (Lf), завитка (W), следа узора (V).



проблеми фізичного виховання і спорту   № 3 / 2010

77

Запись формулы подошвенных узоров начинается с 
гипотенара. После гипотенара записывается пяточная 
область, затем тенар, межпальцевые подушечки, цен-
тральная область (2р, 3р, 4р).

Дерматоглифические гребешки на большом пальце 
и подошвах ног подсчитываются аналогично подсчету 
гребешков на различных типах пальцев рук.

Анализ дерматоглифических муниций стопы. На 
большом (первом) пальце и в зонах стопы могут под-
считываться мелкие детали, так называемые «муни-
ции» (рис. 4). Вид их имеет буквенное обозначение, а 
количество записывается цифрой.

В целом, как полагают В.Н. Звягин, И.Б. Тарасов [8] 
на стопе можно анализировать около 60 дерматоглифи-

ARCH WHORL

ULNAR LOOP 

TENDET ARCH CENTRSL POCKET

EXCEPTIONAL ARCH TWINNED LOOP

  RADIAL LOOP  LATERAL POCKET

ACCIDENTAL

Рис. 3. Основные типы дерматоглифических узоров пальцев и подошв ног

Бездельтовые узоры – дуги (А, At, Ae), однодельтовые узоры – тибиальные (Lt) и фибулярные (Lf), двухдельтовые 
узоры – завитки (W) и составные завитки (WL): центральный карман (CP), двойная петля (TL), латеральная кар-
манная петля (LPL), трехдельтовые узоры (ACC) – комбинация A, W, WL.
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ческих показателей.
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Рис. 4. Мелкие детали гребешков кожи (муниции) 
стопы

Выводы
Обобщены данные о дерматоглифическом анализе 1. 
пальцев и подошв ног человека.
Определено, что объектом дерматоглифического ана-2. 
лиза могут быть пальцевые и подошвенные трирадиу-
сы, папилярные линии, главные подошвенные линии, 
типы дерматоглифических узоров, дерматоглифиче-
ские муниции.
Сформированы рекомендации по технологии дерма-3. 
тоглифического анализа пальцев и подошв ног чело-
века в спортивной генетике.

Перспективой дальнейших исследований является 
определение наиболее информативных дерматогли-
фических показателей стоп человека, которые могут 
быть использованы в качестве генетических маркеров 
высокой предрасположенности человека к развитию 
двигательных и психомоторных способностей, в гене-
тическом прогнозе спортивной одаренности человека к 
различным видам спорта.
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Деякі аспекти керування командою у гандболі
Сердюк Д.Г., ٭Черненко А.Є., *Губрієнко О.А.

Запорізький національний університет
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Анотації:
Розглянута доречність та ефектив-
ність використання двох компонен-
тів керування грою у гандболі: про-
ведення замін та взяття хвилинних 
перерв. Такі дії дозволяють зробити 
гру команди більш керованою та 
більш дисциплінованою. Вони спри-
яють досягненню стабільно високих 
спортивних результатів. Проведен-
ня замін і узяття хвилинних перерв 
багато в чому залежить від досвіду 
тренера, його психологічного ста-
ну. Взяття хвилинної перерви може 
супроводжуватися серією замін. Це 
призводить до різкої зміни тактичних 
дій гри або усунення нервозності в 
діях команди.

Сердюк Д.Г., Черненко А.Е., Губриенко 
А.А. Некоторые аспекты управления ко-
мандой в гандболе. Рассмотрена умест-
ность и эффективность использования 
двух компонентов управления игрой в ганд-
боле: проведение замен и взятие минут-
ных перерывов. Такие действия позволяют 
сделать игру команды более управляемой 
и более дисциплинированной. Они оказы-
вают содействие достижению стабильно 
высоких спортивных результатов. Проведе-
ние замен и взятие минутных перерывов во 
многом зависит от опыта тренера, его пси-
хологического состояния. Взятие минутно-
го перерыва может сопровождаться серией 
замен. Это приводит к резкому изменению 
тактических действий игры или устранению 
нервозности в действиях команды.

Serduyk D.G., Chernenko A.E., Gubrienko 
A.A. Some aspects of management of a 
command in handball. An appropriateness 
and efficiency of the use of two components 
of management a game is considered in a 
handball: leadthrough of replacements and 
taking of minute interruptions. Such actions 
allow to do the game of command more 
guided and more disciplined. They render 
assistance to achievement stably of high 
sporting results. The leadthrough of replace-
ments and taking of minute interruptions in a 
great deal depends on experience of trainer, 
his psychological state. Taking of minute in-
terruption can be accompanied the series of 
replacements. It causes the sharp change of 
tactical actions of game or removal of ner-
vousness in the actions of command.

Ключові слова:
гандбол, команда, керування, тре-
нер, результат.

гандбол, команда, управление, тренер, ре-
зультат.

handball, team, management, trainer, 
result.

Вступ.1

Проводячи кропіткий аналіз сучасного стану про-
блеми управління тренувальним та змагальним про-
цесами та спираючись на загальнотеоретичні знання у 
цій галузі, а також на результати багатьох досліджень, 
які містяться в роботах В.М. Заціорського (1980, 1982), 
Л.П. Матвєєва (1999), В.М. Платонова (1999) та інших, 
можна сформулювати основні напрямки подальшого 
розвитку теорії та методики управління у спорті. Ці на-
прямки пов’язані з розвитком технологій управління 
шляхом використання нових засобів у тренувальному 
та змагальному процесах, які забезпечують успішну ре-
алізацію нових поглядів, підходів, сучасних напрямків 
теорії та методики спорту, передових технологій у про-
цесі підготовки спортсменів.

Гандбол відносять до групи ситуаційних видів спор-
ту. Вони характеризуються відсутністю стереотипності 
у виконанні рухів, повторень стандартних ситуацій. Го-
ловною особливістю спортивних ігор є їх яскрава емо-
ціональна напруга, яка обумовлює виключно ступінь 
несподіваності дій суперника, що призводить до фізі-
ологічних змін в організмі, які відбуваються по типу 
стресових реакцій [1].

Гандбол характеризується високими вимогами до 
майстерності спортсменів, що проявляється у ігрових 
ситуаціях, які постійно змінюються, та ігрових кон-
тактах із суперником (Т.В. Скалій, 2006). Зміст гри по-
требує від гандболіста та тренера проявів не окремих 
компонентів орієнтувальної діяльності, а всього комп-
лексу.

Управління гандбольною командою в грі - це дуже 
складний та багатоплановий процес. Перш за все, тому, 
що для перемоги над суперником необхідно не тільки 
підготуватися до конкретного двобою, але й мати спор-
тивний колектив, яким можна керувати. Колектив, який 
пройшов крізь навчально-тренувальний процес, який 
науково-обґрунтований, у ході якого тренер не тільки 
готує гравців у функціональному, техніко-тактичному, 
психологічному плані, але й відпрацьовує ті чи інші 
© Сердюк Д.Г., Черненко А.Є., Губрієнко О.А., 2010

рішення керування командою під час гри. Саме вико-
ристовуючи ті чи інші прийоми керування командою, 
він наполегливо та впевнено веде команду до перемоги, 
навіть якщо у якійсь грі не вдасться перемогти. Але, все 
одно, команда стає більш керованою, набуває позитив-
ного, і негативного досвіду спортивної боротьби.

Тренер повинен пам’ятати, що керування командою 
в змаганнях – одна з головних складових її підготовки. 
При цьому необхідно виходити з того, що зміни тактич-
них дій колективу під час гри відбувається не тільки 
заради зміни тактичного малюнку гри, а насамперед у 
психологічних цілях: підвищення активності дій грав-
ців, їх концентрації, спрямованості уваги на ключові 
моменти гри, постійного тиску на суперника. У той же 
час команда, гравці якої володіють більшим арсеналом 
тактичних дій та добре керована, беззаперечно має пе-
ревагу над суперником [2, 3].

Проблемою керування командою під час участі в 
змаганнях давно та дуже ретельно займаються трене-
ри, які працюють у різних видах спорту. Але вирішення 
проблеми неможливо знайти раз і назавжди, тому що ке-
рувати колективом завжди складно, а спортивним – ще 
важче, тим більш на змаганнях, тому що змагання – це 
завжди варіанти стресових ситуацій, прийняття миттє-
вих рішень, постійний аналіз їх виконання. Ця пробле-
ма постійно вирішується з моменту проведення перших 
змагань. Сучасні спеціалісти успішно розробляють нові 
та вдосконалюють вже існуючі методи та засоби керу-
вання спортсменами та спортивними командами. Роз-
ширюють арсенал можливих тактичних дій та прийомів 
у гандболі [С.І. Крамський (2003), О.А. Бикова (2005), 
Т.В. Скалій (2006), О.М. Соловей (2006) та інші].

Вивчаючи спеціальну літературу, проводячи моніто-
ринги, педагогічні спостереження, аналіз тих чи інших 
змагань у різних видах спортивних ігор, можна конста-
тувати, що вирішенням цієї проблеми займаються бага-
то фахівців, але остаточно вона не вирішена. Скільки 
тренерів, скільки команд, стільки ж і рішень, хоча за-
гальні принципи, звичайно, існують. Найбільше питань 
постає під час використання таких прийомів керування 



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

80

як заміни гравців та хвилинна перерва, яку тренер ви-
користовує під час гри.

Робота виконана за планом НДР Запорізького  на-
ціонального  університету. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
У нашій статті ми порушуємо тільки деякі аспекти 

керування гандбольною командою впродовж гри, перш 
за все тому, що неможливо перелічити всі варіанти так-
тичних дій у грі та шляхи вирішення їх у тих чи інших 
ігрових ситуаціях. Використовувати той чи інший при-
йом керування у грі вирішує тільки тренер, однак і вся 
відповідальність за результат гри в цілому також по-
лягає на тренера. І саме від його кваліфікації, досвіду, 
ерудиції, авторитету, а іноді і взагалі інтуїції чи риску у 
безвихідних ситуаціях залежить результат, який покаже 
команда у змаганнях.

Ціль дослідження – визначити ефективність вико-
ристання таких прийомів керування командою у ганд-
болі як заміни гравців та хвилинні перерви.

Результати дослідження.
Керування гандбольною командою дуже складний 

процес, що постійно розвивається. Існує безліч прийо-
мів та методів керування гравцями під час гри, а від-
працьовуються ці прийоми на багатьох тренувальних 
заняттях (практичних та теоретичних). Ми спробували 
проаналізувати ефективність та доцільність викорис-
тання у тій чи іншій ігровій ситуації наступних прийо-
мів керування: заміна гравців у грі та взяття хвилинних 
перерв (командний тайм-аут).

У гандболі відбувається необмежена кількість за-
мін гравців у будь-якій ситуації в грі. Заміна гравця є 
одним з ефективних компонентів керування командою 
під час змагань. У гандболі використовують не тільки 
необмежену кількість замін, а й для цього не потрібний 
спеціальний дозвіл суддів. Тренери, які мають багато-
річний досвід, грамотно використовують цей елемент 
у керуванні грою, вирішують складні ігрові ситуації 
на свою користь, виграють у більш сильної команди. У 
сучасному гандболі практикують використання одних 
гравців під час захисту, а інших під час проведення ата-
куючих дій команди. Це дозволяє не тільки проводити 
більш агресивні атакуючи дії гравцям, яки виходять на 
атаку, відпочивши ми, а й будувати свої захисні дії в за-
лежності від гри суперника. Це стосується або відносно 
не високих але швидких та технічних гравців в атаці, 
або гравців атлетичної статури та зростом близько двох 
метрів, які повністю своїм блоком захищають підступи 
до своїх воріт.

Вивчення робот фахівців у галузі спортивних ігор 
(баскетболу, волейболу, гандболу) за останні 30 ро-
ків – О.Я. Гомельського, М.В. Карполя, Л.А. Ратнера, 
В.М. Зеленова, В.О. Цапенка та інших – свідчить про 
те, що практично у всіх видах спортивних ігор існують 
схожі принципи проведення замін у грі, але в гандболі 
є й свої особливості:

Зазвичай заміна гравця проводиться тоді, коли коман-1. 
да володіє м’ячем (щоб не було чисельної переваги 
суперника під час проведення атакуючих дій).
Іноді проводять заміни, коли на майданчику виника-2. 
ють суперечки між гравцями (проводять заміну усіх 
тих, хто брав участь у суперечці).
Гравець втомився і йому потрібен час, аби відновити 3. 

сили для подальшої гри (основні гравці атакуючих 
дій).
Заплановані заміни (у тому випадку, коли в команді 4. 
рівноцінний склад гравців). Використання запланова-
них замін беззаперечно впливає на успішний виступ 
команди. Необхідно обережно ставитися до лідерів 
команди, надавати їм можливість відпочити, особли-
во в турнірах, у яких планується багато ігор, або в 
іграх зі слабкими суперниками.
Заміни після грубих помилок, особливо припущених 5. 
декілька разів поспіль.
Доречно проводити заміну гравця в момент, коли він 6. 
занадто психологічно збуджений.
Доречно проводити заміну гравця, якщо в нього є два 7. 
виведення, щоб не довести до третього виведення 
(остаточного виведення гравця до кінця гри).
Під час виконання 7-метрового штрафного кидка (на 8. 
заміну виходить так званий штатний «пенальтіст»).
У разі, коли результат визначений, дають пограти мо-9. 
лодим перспективним гравцям.

Заміни гравців, які отримали травми під час 10. 
гри.

Сучасний гандбол не можливо уявити без проведен-
ня замін гравців, які можуть бути так звані «планові», 
заміни по необхідності, стандартні заміни. Проведення 
замін сприяє збільшенню темпу гри, її динамічності, 
можливості використання більшої кількості тактичних 
схем тренером.

Командний тайм-аут (хвилинну перерву) можна бра-
ти тільки, коли команда володіє м’ячем. У зв’язку з тим, 
що цей метод керування грою в гандболі було введено 
відносно недавно, ми вважаємо, що досвід використан-
ня хвилинної перерви в інших спортивних іграх дуже 
корисний. У гандболі тренер може брати командний 
тайм-аут лише один раз у кожному таймі, тому дореч-
но його зберегти та використати у вирішальні моменти 
матчу.

Цінність хвилинної перерви беззаперечна. Команд-
ний тайм-аут для досвідченого тренера – один із спосо-
бів переломити хід гри на користь своєї команди. Важ-
ливо, щоб тренер, коли бере хвилинну перерву, чітко 
усвідомлював для чого він зупинив гру, що в цей момент 
він повинен сказати гравцям, як змінити малюнок гри. 
На жаль, тренери, які не мають достатньо досвіду робо-
ти з командами, або тренери, які занадто психологічно 
збуджені, іноді під час проведення хвилинної перерви 
не втримують своє невдоволення та зриваються на грав-
цях, але необхідно пам’ятати, що краще дати гравцям 
конкретні тактичні установки з подальшого ведення 
гри: яку тактичну схему використовувати, хто виконує 
завершальний кидок, хто бере ведення гри на себе та 
інше. Але не слід забувати, що іноді у вирішальні мо-
менти спортивних двобоїв саме психологічні «стряски» 
діють на гравців та їх мобілізацію, підйом командного 
духу, згуртованості колективу.

Якщо команда програла тайм або гру, а тренер не 
використав хвилинну перерву, це свідчить про те, що 
тренер не використав можливість переломити хід гри 
таким прийомом керування гравцями. Це свідчить про 
невміння тренера керувати командою у відповідальні 
моменти гри. Якщо командний тайм-аут узятий трене-
ром невчасно це може внести безлад у дії команди, що 
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програє, погіршити взаємодії гравців. Кожна хвилинна 
перерва повинна бути доречна та зрозуміла, насампе-
ред, гравцям команди та бути необхідною, зважаючи на 
конкретну ігрову ситуацію.

У яких випадках слід брати хвилинні перерви, сто-
відсотково не відповість жоден фахівець, але основні 
принципи, звісно, існують. На наш погляд, основні 
принципи взяття хвилинної перерви виглядають таким 
чином:

для надання гравцям команди відпочинку, можливос-• 
ті заспокоїтися, особливо після декількох серій при-
пущених помилок;
коли необхідно знизити тем гри команди суперника, • 
гравці якої результативно атакують;
для внесення тренером необхідних невідкладних вка-• 
зівок гравцям щодо подальших дій на майданчику 
(зміна схеми гри, тактичних прийомів та інше);
для проведення нових тактичних дій, які відповіда-• 
ють особливостям гри команди суперників;
наприкінці першого тайму, для того, щоб перемог-• 
ти в першому таймі для психологічної переваги над 
гравцями команди суперників перед початком друго-
го тайму. Якщо є можливість взяти хвилинну перерви 
для переваги в рахунку, для оволодіння ініціативою у 
грі, то це необхідно зробити.

Небажано, щоб тренер під час хвилинної перерви 
робив зауваження гравцям у грубій формі – це прини-
жує гравців і не сприяє підвищенню авторитету тренера. 
Під час проведення хвилинних перерв тренер свої вка-
зівки повинен робити спокійним голосом, якщо мож-
на стримуватися від жестикуляції. Тренер має робити 
конкретні зауваження щодо недоліків, які з’явилися в 
ході гри, та дати доречні короткі вказівки, як гравцям 
проводити далі свої дії.

Висновки.
Іноді взяття хвилинної перерви супроводжується 

серією замін, що призводить до різкої зміни тактичних 
дій гри або для усунення нервозності в діях команди. 

Беззаперечно, що доцільне проведення замін та взяття 
хвилинних перерв у багато чому залежить від досвіду 
тренера, його психологічного стану, іноді від важливос-
ті результату тієї чи іншої гри.

Таким чином, ми можемо констатувати, що доречне 
використання навіть тільки цих двох компонентів керу-
вання грою у гандболі дозволяє зробити гру команди 
більш керованою та більш дисциплінованою у спортив-
ному двобої та досягати стабільно високих спортивних 
результатів.

Подальші дослідження ми плануємо проводити з ме-
тою вивчення ефективності використання інших прийо-
мів керування командою гравців у гандболі.
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Педагогічні умови прилучення студентської молоді до цінностей 
фізичної культури на обов’язкових заняттях

Сичов С.О. 
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Анотації:
Розглянуто питання удосконалення 
організації обов’язкових навчаль-
них занять з фізичного виховання 
студентів вищих навчальних за-
кладів. В експерименті приймали 
участь були 80 студентів. Розробле-
ні і впроваджені у навчальний про-
цес педагогічні умови прилучення 
студентської молоді до цінностей 
фізичної культури. Встановлено, що 
створення відповідних педагогічних 
умов організації обов’язкових на-
вчальних занять з фізичного вихо-
вання сприяли організації здорової 
життєдіяльності студентів, розвива-
ли фізичні і професійно-прикладні 
якості, накопичували знання, умін-
ня, навички використання цінностей 
фізичної культури для майбутньої 
професійної діяльності.

Сычёв С.А. Педагогические условия приоб-
щения студенческой молодёжи к ценностям 
физической культуры на обязательных за-
нятиях. Рассмотрены вопросы совершенство-
вания организации обязательных учебных за-
нятий по физическому воспитанию студентов 
высших учебных заведений. В эксперименте 
принимали участие 80 студентов. Разработаны 
и внедрены в учебный процесс педагогические 
условия приобщения студенческой молодежи к 
ценностям физической культуры. Установлено, 
что создание соответствующих педагогических 
условий организации обязательных учебных 
занятий по физическому воспитанию содей-
ствовали организации здоровой жизнедея-
тельности студентов, развивали физические 
и профессионально-прикладные качества, 
накапливали знания, умения, навыки исполь-
зования ценностей физической культуры для 
будущей профессиональной деятельности.

Sychov S.O. Pedagogic conditions 
of students to the physical culture 
value at the obligatory lessons. The 
questions of perfection of organization of 
lessons are considered on physical edu-
cation of students of higher educational 
establishments. 80 students took part in 
an experiment. Developed and inculcat-
ed in an educational process pedagogi-
cal terms of attaching of student young 
people to the values of physical culture. 
The proper pedagogical terms of organi-
zation of lessons are created. They assist 
organization of healthy vital functions of 
students, the physical develop and pro-
fessionally-applied qualities. They assist 
addition to knowledge, abilities, skills of 
the use of values of physical culture for 
future professional activity.

Ключові слова:
умови, виховання, навчання, ціннос-
ті, культура, студенти.
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Вступ.1

В більшості вищих навчальних закладів обов’язкові 
заняття з фізичного виховання проводяться один раз 
на тиждень 90 хвилин і факультативно, тобто за інди-
відуальним графіком студента, їх можливостями і ба-
жаннями. Заняття організуються виходячи з наявної 
матеріально-технічної бази навчального закладу, складу 
викладачів, місцевих традицій, бажань студентів займа-
тися тим, чи іншим видом спорту. Обов’язкові заняття 
з фізичного виховання є основною формою навчально-
виховної роботи у вищих навчальних закладах і мають 
велике значення щодо прилучення студентської молоді 
до цінностей фізичної культури. Їх головною метою є 
виховання здорових, фізично підготовлених студентів, 
отримання спеціальних знань з фізичної культури і спор-
ту, розвиток необхідних рухових умінь і навичок. Тому 
організація навчально-виховного процесу з фізичного 
виховання, створення педагогічних умов прилучення 
студентів до цінностей фізичної культури є важливою 
психолого-педагогічною проблемою. Для її успішного 
розв’язання ми рекомендуємо на обов’язкових заняттях 
з фізичного виховання удосконалити педагогічні умо-
ви, які сприяють прилученню студентів до цінностей 
фізичної культури.

Дослідження різних аспектів організації навчальних 
занять, теоретичні та методичні засади фізичного вихо-
вання розробили вітчизняні науковці Е.С.Вільчковський, 
В.Л.Волков, О.Ц.Демінський, Н.Ф.Денисенко, 
О.Д.Дубогай, Т.Ю.Круцевич, Б.М.Шиян. Питанням, 
пов’язаним з функціонуванням системи фізичного вихо-
вання студентів вищих навчальних закладів висвітлені 
в працях таких російських учених, як М.Я.Віленський, 
А.І.Завялов, В.І.Ільїнич, А.В.Лотоненко, Л.І.Лубишева, 
Ю.М.Ніколаєв, А.Г.Трушкін та інші.

Разом з тим, теоретичний аналіз наукових дослі-
джень свідчить, що проблема прилучення студентської 
молоді до цінностей фізичної культури на обов’язкових 
© Сичов С.О. , 2010

заняттях з фізичного виховання ще не достатньо дослі-
джена як в теоретичних, так і в практичних аспектах, 
зокрема не отримали ґрунтовного розкриття та обґрун-
тування педагогічні умови прилучення студентів до 
цінностей фізичної культури, які мають забезпечити 
якісну організацію обов’язкових навчальних занять з 
фізичного виховання.

Зв’язок роботи із важливими науковими програмами 
або практичними завданнями. Тема дослідження є скла-
довою науково-дослідної роботи лабораторії фізичного 
розвитку Інституту проблем виховання АПН України, 
дослідження виконано в рамках науково-дослідної теми 
«Теоретико-методичні засади прилучення студентської 
молоді до цінностей фізичної культури», що здійснюва-
лося на кафедрі теорії та методики фізичного виховання 
Національного технічного університету України «Київ-
ський політехнічний інститут».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуван-

ні, розробці та експериментальній перевірці педагогіч-
них умов прилучення студентської молоді до цінностей 
фізичної культури в процесі обов’язкових занять з фі-
зичного виховання.

В дослідженні було використано такі методи: ана-
ліз наукової літератури з предмету дослідження, анке-
тування, тестування , експеримент.

Об’єктом дослідження були 80 студентів (експери-
ментальна група 38 студентів; контрольна 42 студента) 
І курсів денного навчання Національного технічного 
університету України «КПІ».

Результати дослідження. 
У Національному технічному Університеті України 

«КПІ» студентам надаються можливості для вибору за-
нять з 15 видів спорту (див. рис.1). 

На основі цих видів спорту в університеті форму-
ються групи для проведення обов’язкових навчальних 
занять з фізичного виховання. На обов’язкових заняттях 
з фізичного виховання реалізовувалися основні виховні 
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завдання, передбачені експериментальною програмою. 
Головна мета цих занять полягала у вихованні здоро-
вих, фізично підготовлених студентів, отриманні знань 
з фізичної культури, формуванні потреби займатися 
фізичними вправами та прилучити молодь до ціннос-
тей фізичної культури. Важливим етапом експеримен-
тального дослідження було впровадження розроблених 
педагогічних умов прилучення студентської молоді до 
цінностей фізичної культури на обов’язкових заняттях 
з фізичного виховання (див. рис. 2).

Застосування педагогічних умов особистісно зорі-
єнтованого виховання студентської молоді щодо при-
лучення їх до цінностей фізичної культури нами здій-
снювалось для ефективної організації змісту освіти з 
фізичного виховання, що спрямовані на створення як-
найсприятливішого середовища навчання й забезпечен-
ня опанування студентами змісту навчання на підставі 
обміну смислами, індивідуальними здібностями, спосо-
бами навчання та особистісного саморозвитку. Дотри-
мання педагогічних умов особистісно зорієнтованого 
підходу до фізичного виховання студентів передбачало 
посилення до них уваги як до особистостей з урахуван-
ням їхніх можливостей і потреб. 

Основними завданнями педагогічних умов органі-
зації обов’язкових занять з фізичного виховання було 
створення позитивної мотивації до занять фізичною 
культурою і спортом. При цьому велика увага приді-
лялась створенню позитивного емоційного клімату на 
навчальних заняттях, розвитку інтересу до фізичної 
культури і спорту, формуванню мотивів і навичок само-
стійно займатися фізичними вправами. Мотивація зна-
ходить своє вираження у спонуканні студентів до дії, в 
мобілізації їх внутрішньої енергії, спрямованості дій та 
вчинків. Ми розуміли, що проблема формування у сту-
дентів стійкої системи мотивів прилучення до ціннос-
тей фізичної культури це головна проблема навчання 

з фізичного виховання, оскільки мотивація забезпечує 
продуктивність засвоєння знань, відбивається на умін-
нях, визначає скерованість пізнавального процесу.

Важливою педагогічною умовою прилучення сту-
дентської молоді до цінностей фізичної культури було 
удосконалення змісту обов’язкових навчальних занять 
з фізичного виховання. У зміст навчальних занять вхо-
дило вивчення теоретичного розділу, практичний про-
грамний матеріал, професійно-прикладна фізична під-
готовка. 

На теоретичних заняттях студентів експеримен-
тальної групи знайомили з історичними, соціальними 
та організаційними основами фізичного виховання, об-
ґрунтовували анатомо-фізіологічні та біологічні законо-
мірності розвитку і функціонування організму в процесі 
занять фізичними вправами. Студенти одержували зна-
ння з методики контролю та самоконтролю, про вплив 
занять фізичними вправами на фізичну і розумову пра-
цездатність. 

На практичних заняттях велика увага приділялась 
поєднанню різноманітних методів і прийомів навчан-
ня і виховання, що давало можливість попереджувати 
виникнення у студентів негативних емоцій та відчуттів 
фізичної неповноцінності. Для цього фізичні наванта-
ження підбиралися адекватні їхнім можливостям і но-
сили диференційований характер. Крім того, фізичні 
вправи носили професійну спрямованість, яка передба-
чала придбання студентами необхідних умінь та нави-
чок для майбутньої професії з урахуванням отриманої 
спеціальності. 

Створення педагогічних умов прилучення студент-
ської молоді до цінностей фізичної культури передбача-
ло урахування вікових особистісних якостей студентів 
у процесі обов’язкових занять з фізичного виховання. 
Такий підхід реалізації цільового призначення ціннос-
тей фізичної культури давав змогу студентам у про-
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Рис. 1. Види спорту, які надаються студентам Національного технічного університету України “Київський 
політехнічний інститут” для вибору на обов’язкових навчальних заняттях з фізичного виховання.
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цесі фізичного виховання на індивідуальному рівні 
розв’язувати низку особистісно значущих завдань, а 
саме: формування, збереження і зміцнення здоров’я; за-
безпечення високого рівня працездатності; раціональ-
ної організації життєдіяльності на основі свідомого і 
вмотивованого долучення до цінностей фізичної куль-
тури; мінімізація несприятливих чинників навчання та 
іншої діяльності, що впливають на здоров’я.

Найважливішою педагогічною умовою прилучення 
студентської молоді до цінностей фізичної культури 
була орієнтація процесу обов’язкових навчальних за-
нять з фізичного виховання на формування у студен-
тів здорового способу життя. Для нашого дослідження 
здоровий спосіб життя студентів передбачав таку орга-
нізацію навчальних занять з фізичного виховання, що 
забезпечувало їм виконання біосоціальних функцій, фі-
зичного і психічного здоров’я, активне довголіття, гар-
монійний розвиток особистості в усіх вікових періодах, 
організацію праці, відпочинку, творчого самовиражен-
ня, задоволення культурних і фізіологічних потреб. 

Основами побудови оздоровчого тренування на 
обов’язкових заняттях з фізичного виховання було до-
тримання педагогічних умов безперервності процесу 
формування знань, умінь і навичок щодо застосування 
цінностей фізичної культури у життєдіяльності студен-
тів. Це передбачало безперервність навчання, трену-

вального процесу, раціональному чергуванні фізичних 
навантажень і відпочинку. Особливу групу складали 
фізичні вправи, деякі природні фактори зовнішнього 
середовища та гігієнічні фактори, які застосовувались 
на обов’язкових заняттях з фізичного виховання. 

Професійно-прикладна фізична підготовка роз-
глядалась нами як складна система, що є підсистемою 
професійної підготовки. Тому педагогічні умови при-
лучення студентської молоді до цінностей фізичної 
культури створювались через реалізацію особистісно 
орієнтованого підходу з урахуванням пріоритетних 
мотивів студентів експериментальної групи до занять 
професійно-прикладною фізичною підготовкою. Метою 
системи професійно-прикладної фізичної підготовки на 
обов’язкових навчальних заняттях було сприяння фор-
муванню у студентів цілісної особистості майбутнього 
спеціаліста, а також механізмів для постійної підтрим-
ки й удосконалення психофізичного стану.

Реалізація у процесі обов’язкових навчальних за-
нять з фізичного виховання цінностей фізичної куль-
тури ґрунтується на необхідності забезпечити єдність 
провідних функцій освіти, які взаємозаповнюють одна 
одну і тим самим складають функціональну основу пе-
дагогічного процесу – впорядкованої системи освітніх 
і виховних впливів на заняттях з фізичного виховання, 
яка дає змогу студенту цілеспрямовано, послідовно 

Рис. 2. Педагогічні умови прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури на обов’язкових за-
няттях з фізичного виховання у Національному технічному університеті України «КПІ».
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й усвідомлено опановувати необхідні фізкультурно-
спортивні знання, уміння і навички, не завдаючи шкоди 
своєму здоров’ю. 

Важливим етапом експериментального дослідження 
було підвищення педагогічної майстерності викладачів 
фізичного виховання для успішного вирішення завдань 
прилучення студентської молоді до цінностей фізичної 
культури. Тому для створення необхідних педагогічних 
умов прилучення студентів до цінностей фізичної куль-
тури запрошувались викладачі фізичного виховання з 
високим професійним рейтингом, які досконало знали 
теорію свого предмету, володіли методикою навчан-
ня і виховання, технікою застосування організаційних 
форм.

Вирішення комплексу завдань неможливо без засто-
сування у навчальному процесі з фізичного виховання 
наукового підходу щодо прилучення студентів до цін-
ностей фізичної культури. Створюючи в експеримен-
тальній групі педагогічні умови наукового підходу на 
навчальних заняттях студенти залучалися до проведен-
ня науково-дослідної роботи з фізичної культури і спор-
ту. Участь у цій роботі розглядалась як ефективна фор-
ма підвищення якості знань, самостійного їх здобуття і 
ведення творчого пошуку.

Висновки. 
Таким чином, створення педагогічних умов при-

лучення студентської молоді до цінностей фізичної 
культури дозволили у процесі обов’язкових занять фі-
зичними вправами вдосконалити зміст, систему методів 
і прийомів навчальних занять з фізичного виховання, 
сформувати позитивне ставлення до фізичної культу-
ри за рахунок мотиваційного забезпечення навчаль-
ного процесу. Це підтвердило і експериментальне до-
слідження де рівні прилучення студентів до цінностей 

фізичної культури в експериментальній групі була кра-
щі ніж в контрольній. Так, в експериментальній групі 
високий рівень мали 26,3 % студентів; середній 50,0 %; 
низький рівень 26,7 % студентів. В контрольній групі ці 
показники були значно скромнішими – високий рівень 
мали 14,3 % студентів; середній 40,5 % і низький рівень 
45,2 % студентів. Вміле поєднання педагогічних умов 
організації навчальних занять з фізичного виховання 
поступово виключали негативні емоції, дало можли-
вість зменшити адміністративний тиск та сприяло при-
лученню студентської молоді до цінностей фізичної 
культури.

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку будуть спрямовані на розробку педагогічних 
умов організації навчальних занять з фізичного вихо-
вання у процесі спортивного вдосконалення студентів 
вищих навчальних закладів.
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Использование дозированных физических нагрузок в 
повышении физического здоровья и функционального состояния 

кардиореспираторной системы организма студентов 18-19 лет
Соколова О.В.

Запорожский национальный университет

Аннотации:
Показаны изменения функциональ-
ного состояния систем кровообра-
щения, внешнего дыхания и фи-
зического здоровья студентов при 
занятиях степ-аэробикой. В экспе-
рименте принимали участие студен-
ты 18-19 лет. Проведено обследо-
вание 114 студентов (61 девушка и 
53 юноши). Включение в программу 
физического воспитания студентов 
этого вида физических упражнений 
способствует существенному повы-
шению уровня функционального со-
стояния их организма и физического 
здоровья.

Соколова О.В. Використання дозо-
ваних фізичних навантажень в підви-
щенні фізичного здоров’я та функці-
онального стану кардіореспіраторної 
системи організму студентів 18-19 ро-
ків. Показано зміни функціонального ста-
ну систем кровообігу, зовнішнього подиху 
й фізичного здоров'я студентів при занят-
тях степ-аеробікою. В експерименті брали 
участь студенти 18-19 років. Проведено 
обстеження 114 студентів (61 дівчина й 53 
юнака). Включення в програму фізичного 
виховання студентів цього виду фізичних 
вправ сприяє істотному підвищенню рівня 
функціонального стану їхнього організму 
й фізичного здоров'я.

Sokolova O.V. Use of the dosed physical 
loadings in the increase of physical health 
and functional state of the cardiorespira-
tory system of organism of students 18-19 
years. The changes of the functional state of 
the systems of circulation of blood, external 
breathing and physical health of students are 
rotined at employments by a step-aerobics. 
In an experiment students took part 18-19 
years. The inspection of 114 students is con-
ducted (61 girl and 53 youths). Plugging in the 
program of physical education of students of 
this type of physical exercises is instrumen-
tal in the substantial increase of level of the 
functional state of their organism and physical 
health.
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Введение.1

В последние годы целым рядом авторов отмечено 
существенное ухудшение состояния здоровья студенче-
ской молодежи [1-3, 5-9]. 

В связи с известной ролью кардиореспираторной 
системы организма в обеспечении оптимального функ-
ционального состояния организма, его адаптивных воз-
можностей и состояния здоровья в целом можно пред-
полагать, что снижение уровня физического здоровья 
студентов различного пола и возраста связано с ухуд-
шением функционального состояния именно данных 
физиологических систем организма.

В соответствии с этим достаточно перспективным 
направлением в практическом решении проблемы 
оптимизации физического здоровья студенческой мо-
лодежи представляется использованием в программе 
их физического воспитания в ВУЗе физических упраж-
нений общеоздоровительной направленности, характе-
ризирующихся также простотой, доступностью, попу-
лярностью среди молодежи, высоким эмоциональным 
фоном и т.д.

По мнению многих специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта в наибольшей степени данным 
требованиям соответствуют различные виды аэробики, 
в частности, степ-аэробика [1-7]. 

Актуальность и несомненная практическая значи-
мость указанной проблемы послужили предпосылками 
для проведения настоящего исследования. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР За-
порожского национального университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования стало изучение особенностей 

изменения функционального состояния кардиореспи-
раторной системы и физического здоровья студентов 
18-19 лет в процессе систематических занятий степ-
аэробикой. 
© Соколова О.В., 2010

Результаты исследования. 
В соответствии с целью исследования нами было 

проведено обследование 114 студентов в возрасте 18-19 
лет Запорожского национального университета (61 де-
вушка и 53 юноши). Все студенты были разделены на 
контрольную (31 девушка и 25 юношей) и основную 
(30 девушек и 28 юношей) группы. Представители кон-
трольной группы занимались по традиционной про-
грамме физического воспитания, используемой в насто-
ящее время для студентов высших учебных заведений, 
а представители основной – с включением в данную 
программу систематических занятий степ-аэробикой. 

В процессе занятий использовались комплексы базо-
вых шагов (высота платформы составляла 20 см, интен-
сивность нагрузки – 60-75% от величины максималь-
ного потребления кислорода, оптимальные величины 
частоты сердечных сокращений в процессе выполнения 
нагрузки составляли от 127 уд/мин до 137 уд/мин, про-
должительность основной части занятия – 35-40 минут, 
частота занятий – 2 раза в неделю). 

В начале, середине и в конце учебного года у юно-
шей и девушек обеих групп проводили оценку уровня 
функционального состояния систем кровообращения 
(УФСссс, баллы), внешнего дыхания (УФСвд, бал-
лы) и физического здоровья (УФЗ, баллы) с помощью 
современной компьютерной программы экспресс-
диагностики «Оберіг-2» [4]. В качестве исходных дан-
ных для этой программы у всех студентов определяли 
частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин), систо-
лическое (АДс, мм рт. ст.) и диастолическое (АДд, мм 
рт. ст.) артериальное давление, жизненную емкость лег-
ких (ЖЕЛ, мл), время задержки дыхания на вдохе (Твд, 
с) и выдохе (Твыд, с), количество подъемов туловища в 
положении лежа за 60 с, а также регистрировали значе-
ния длины (ДТ, см) и массы (МТ, кг) тела.

Все полученные в ходе исследования эксперимен-
тальные материалы были обработаны с использовани-
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ем статистического пакета Microsoft Exell.
В таблице 1 представлены результаты предваритель-

ного обследования студентов и студенток 18-19 лет кон-
трольной и основной групп. 

Как видно из приведенных данных в начале исследо-
вания нам не удалось зарегистрировать статистически 
достоверных различий в отношении величин уровней 
функционального состояния систем кровообращения, 
внешнего дыхания и физического здоровья, отмечен-
ных у представителей контрольной и основной групп. 
Значения УФСссс колебались от 53,35±1,52 баллов до 
64,87±2,10 баллов, УФСвд – от 55,84±1,88 баллов до 
65,04±3,42 баллов, а УФЗ – от 40,90±2,60 баллов до 
44,03±1,55 баллов.

Независимо от пола у всех студентов наблюдались 
«средние» значения уровней функционального состоя-
ния сердечно-сосудистой и дыхательной систем их ор-
ганизма и «ниже среднего» - физического здоровья.

Результаты повторного, через 4 месяца после на-
чала эксперимента, обследования юношей и девушек 
контрольной и основной групп позволили установить 
следующее.

В соответствии с материалами, представленными в 
таблице 2, в середине учебного года у юношей основ-
ной группы, занимавшихся на занятиях по физическому 
воспитанию степ-аэробикой, регистрировались стати-
стически значимо более высокие, чем у их сверстников 
из контрольной группы, величины уровня функцио-
нального состояния системы кровообращения (соответ-
ственно 73,25±2,37 балла и 66,25±2,34 балла) и уровня 
физического здоровья (соответственно 52,37±1,87 бал-
ла и 45,40±1,60 балла). 

Статистически значимых различий в величинах 
уровня функционального состояния системы внешнего 
дыхания не отмечалось, хотя тенденция к более высо-
ким значениям была характерна именно для представи-
телей основной группы.

Более того, анализ качественных характеристик ис-
пользованных в исследовании показателей свидетель-
ствовал о том, что если у юношей контрольной группы 
значения УФСссс, УФСвд и УФЗ оставались к середине 
учебного года в тех же функциональных классах, что 
и в начале эксперимента, то для юношей основной 
группы был характерен их переход в более благоприят-
ные структурные подразделения (УФСссс и УФСвд из 
«среднего» в «выше среднего», а УФЗ из «ниже средне-
го» в «средний».

Существенных количественных и качественных 
различий между девушками контрольной и основной 
групп к середине учебного года зарегистрировать не 
удалось, хотя для представительниц основной группы 
была характерна тенденция к более высоким значениям 
УФСвд и УФЗ.

Как и предполагалось наиболее выраженные меж-
групповые различия были отмечены нами к окончанию 
исследования.

В соответствии с данными, приведенными в табли-
це 3, к окончанию учебного года у юношей основной 
группы отмечались статистически достоверно более 
высокие, в сравнении с контрольной группой, значения 
не только УФСссс (соответственно 79,33±2,57 балла и 
68,77±2,42 балла) и УФЗ (54,95±1,96 балла и 47,04±1,66 
балла), но и уровня функционального состояния систе-
мы внешнего дыхания (соответственно 78,57±4,13 бал-

Таблица 1
Величины изученных показателей у юношей и девушек 18-19 лет основной и контрольной групп в начале экс-

перимента (М±м)

Показатели
Юноши Девушки

Контрольная группа Основная группа Контрольная группа Основная группа

УФСссс, баллы 62,96±2,22
средний

64,87±2,10
средний

56,54±1,93
средний

53,35±1,52
средний

УФСвд, баллы 63,33±3,68
средний

65,04±3,42
средний

53,92±2,80
средний

55,84±1,88
средний

УФЗ, баллы 44,03±1,55
ниже среднего

43,01±1,53
ниже среднего

40,90±2,60
ниже среднего

43,14±1,81
ниже среднего

Таблица 2
Величины изученных показателей у юношей и девушек 18-19 лет основной и контрольной групп в середине экс-

перимента (М±м)

Показатели
Юноши Девушки

Контрольная группа Основная группа Контрольная 
группа Основная группа

УФСссс, баллы 66,25±2,34
средний

73,25±2,37*
выше среднего

58,97±2,01
средний

58,30±1,66
средний

УФСвд, баллы 65,18±3,79
средний

72,75±3,82
выше среднего

55,64±2,89
средний

59,96±2,02
средний

УФЗ, баллы 45,40±1,60
ниже среднего

52,37±1,87**
средний

42,08±2,67
ниже среднего

47,98±2,02
ниже среднего

Примечание: здесь и далее - * - p < 0,05; ** - p < 0,01; *** - * - p < 0,001 по сравнению с контрольной группой.
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ла и 68,13±3,96 балла).
Аналогичные результаты были получены нами и при 

обследовании девушек основной и контрольной групп.
В конце учебного года у студенток основной груп-

пы были отмечены достоверно более высокие, чем у их 
сверстниц из контрольной группы, значения УФСссс 
(соответственно 66,58±1,90 балла и 61,02±2,08 балла), 
УФСвд (69,73±2,30 балла и 57,07±2,96 балла) и УФЗ 
(56,23±2,36 балла и 43,73±2,78 балла).

Более того, если среди девушек контрольной группы 
к окончанию исследования качественных изменений 
изученных показателей не наблюдалось, то для студен-
ток основной группы был характерен переход значений 
УФСвд из функционального класса «средний» в струк-
турное подразделение «выше среднего», а УФЗ – из 
«ниже среднего» в «средний».

Убедительным подтверждением более выра-
женной оптимизации функционального состояния кар-
диореспираторной системы и физического здоровья 
студентов, занимавшихся в течение учебного года степ-
аэробикой, послужили также результаты сравнительно-
го анализа величин относительного прироста значений 
УФСссс, УФСвд и УФЗ к окончанию эксперимента.

Как видно из таблицы 4 независимо от пола к 
окончанию учебного года для представителей основной 
группы было характерно 2-3 кратное преимущество 
перед своими сверстниками из контрольной группы в 
темпах прироста уровней функционального состояния 
сердечно-сосудистой, дыхательной систем и физиче-
ского здоровья.

Выводы. 
Представленные в данном исследовании экспери-

ментальные материалы позволили констатировать, что 
использование в программе по физическому воспита-
нию студентов дозированных физических нагрузок в 

виде степ-аэробики, способствует существенной опти-
мизации функционального состояния кардиореспира-
торной системы их организма и уровня физического 
здоровья в целом. Очевидно, что широкое внедрение 
данного вида физических упражнений среди студенче-
ской молодежи является одним из факторов повышения 
эффективности процесса их физического воспитания в 
ВУЗе.

 Перспективы дальнейших исследований. Планиру-
ется дальнейшее изучение особенностей влияния за-
нятий степ-аэробикой функциональное состояние орга-
низма студентов других возрастных групп. 
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Таблица 3
Величины изученных показателей у юношей и девушек 18-19 лет основной и контрольной групп в конце экспе-

римента (М±м)

Показатели
Юноши Девушки

Контрольная группа Основная группа Контрольная 
группа Основная группа

УФСссс, баллы 68,77±2,42
средний

79,33±2,57**
выше среднего

61,02±2,08
средний

66,58±1,90*
средний

УФСвд, баллы 68,13±3,96
средний

78,57±4,13*
выше среднего

57,07±2,96
средний

69,73±2,35**
выше среднего

УФЗ, баллы 47,04±1,66
ниже среднего

54,95±1,96**
средний

43,73±2,78
ниже среднего

56,23±2,36**
средний

Таблица 4
Изменения величин изученных показателей у юношей и девушек 18-19 лет основной и контрольной групп к 

окончанию эксперимента (в % к исходным значениям)

Показатели
Юноши Девушки

Контрольная группа Основная группа Контрольная группа Основная группа

УФСссс, баллы 9,23±1,48 22,29±1,58*** 7,93±1,47 24,79±1,60***

УФСвд, баллы 7,58±1,47 20,8±1,57*** 5,84±1,46 24,88±1,60***

УФЗ, баллы 6,83±1,46 27,76±1,62*** 6,9±1,46 30,33±1,64***
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Вплив фізичного виховання на гармонійний розвиток особистості
Стасюк Р.М. Востоцька І.Ф. Осіпова І.Л.

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Анотації:
Заняття фізичною культурою і 
спортом створюють умови для 
всебічного, гармонійного розви-
тку особи. Велика різноманітність 
рухових дій дозволяє вирішувати 
складний комплекс задач навчан-
ня і виховання підростаючого по-
коління. Різний зміст і спрямова-
ність фізичних вправ на розвиток 
основних якісних сторін рухової 
діяльності, виховання морально-
вольових якостей, вдосконалення 
естетичних уявлень, естетичних 
смаків і відчуттів сприяють гар-
монізації особистості. При виборі 
фізичних вправ необхідно керува-
тися цілями і задачами, що обу-
мовлюють різнобічне комплексне 
виховання людини. 

Стасюк Р.Н., Востоцкая И.Ф., Осипова И.Л. 
Влияние физического воспитания на гармо-
ничное развитие личности. Занятия физиче-
ской культурой и спортом создают условия 
для всестороннего, гармоничного развития 
личности. Большое разнообразие двигатель-
ных действий позволяет решать сложный 
комплекс задач обучения и воспитания под-
растающего поколения. Разное содержание 
и направленность физических упражнений 
на развитие основных качественных сторон 
двигательной деятельности, воспитания, 
морально-волевых качеств, совершенство-
вания эстетичных представлений, вкусов и 
ощущений, способствуют гармонизации лич-
ности. При выборе физических упражнений 
необходимо руководствоваться целями и за-
дачами, которые обуславливают разносто-
роннее комплексное воспитание человека.

Stas’uk R.M., Vostozka I.F., Osipova I.L. 
The influence of physical education on 
harmonious development of personality. 
Engaged in a physical culture and sport cre-
ate terms for comprehensive, harmonious 
development of personality. The large variety 
of motive actions allows to decide the difficult 
complex of tasks of teaching and education of 
rising generation. Different maintenance and 
orientation of physical exercises is instrumen-
tal in harmonization of personality. Exercises 
are directed on development of basic high-
quality sides of motive activity. Also on edu-
cation morally-volitional qualities and perfec-
tion of aesthetically beautiful presentations. 
Exercises are instrumental in harmonization 
of personality. A choice of physical exercises 
of predetermines is scalene complex educa-
tion of man.
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Вступ.1
Освітня спрямованість фізичного виховання реалі-

зується, перш за все, шляхом планомірної передачі ви-
кладачем і наступним засвоєнням студентами певного 
обсягу знань, систематичним їх поповненням і погли-
бленням. Сучасні програми фізичного виховання по-
винні передбачати досить широке коло фізкультурно-
спортивних знань, що охоплювали б усі чинники 
розумної організації і забезпечення життєдіяльності, які 
в сукупності одержали назву «здоровий спосіб життя». 
Це знання про суть фізичної культури, її значення для 
особи І суспільства, принципи і правила раціонального 
використання її цінностей; знання суто прикладного ха-
рактеру, які є необхідною передумовою усвідомленого 
засвоєння рухових умінь, формування навичок, ефек-
тивного використання фізичних можливостей у житті 
та фізкультурно-гігієнічні знання. З метою засвоєння 
знань можуть проводитись спеціальні заняття [1, 2].

Ґрунтуючись на відповідних знаннях, у процесі 
фізичного виховання вирішуються і завдання із сис-
темного формування і вдосконалення необхідних у 
житті рухових умінь та навичок. Освітній сенс таких 
завдань визначив автор вчення про «фізичну освіту» 
П.Ф.Лесгафт [7] . Він підкреслював, що було б помил-
ково обмежувати фізичне виховання лише турботою про 
розвиток тілесних якостей людини. Не менш важливим 
є вміння свідомо аналізувати окремі рухи, порівнювати 
їх і об’єднувати в рухові дії та рухову діяльність, ке-
рувати ними і пристосовувати до перешкод, спритно і 
наполегливо долаючи їх. Іншими словами, необхідно 
навчатись з найменшими зусиллями і за найкоротший 
проміжок часу свідомо здійснювати найбільшу фізичну 
роботу.

Аналіз останніх публікацій з наведеної проблеми 
показує, що ставлення молодих людей до фізичної куль-
тури, а саме студентів, зумовлено багатьма факторами. 
Їх сутність та різноманіття було проаналізовано завдяки 
дослідницькій діяльності.[2, 4, 5]

Дослідження виконано згідно плану наукових робіт 
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використання певної системи засобів, різноманітних 
форм естетичної дії з урахуванням віку і інших інди-
відуальних особливостей. З позицій цілісного розвитку 
і вдосконалення особи розглянуті естетичні принципи, 
естетичні компоненти, естетичні категорії.

Результати дослідження. 
Великі можливості має навчально-рухова діяльність 

для вирішення завдань морального виховання, що обу-
мовлено її змістом, який включає в себе розмаїття інте-
лектуальних, пізнавальних, емоційних і моральних ком-
понентів, та формами організації, в яких поведінка учня 
відкрита для спостереження вчителем у різноманітних 
ситуаціях і емоційних станах (часто на межі людських 
можливостей). При цьому, наявність постійних тісних 
контактів і емоційність взаємовідносин відкривають 
перед педагогом можливості для створення необхідних 
для виховання ситуацій. Такі ситуації мають, напри-
клад, місце в умовах суперництва, що вимагає дотри-
мання певних правил, норм спортивної етики, поваги 
до суперника.

Методика формування моральної свідомості і пове-
дінки повинна бути звернена до духовної суті студентів. 
Сам зміст навчально-рухової діяльності включає ситуа-
ції, які можна використовувати для виховання почуття 
поваги до слабкого, почуття обов’язку і відданості, по-
чуття відповідальності, власної гідності, гордості, сові-
сті, сором’язливості тощо [5, 6, 7].

Процес формування моральної поведінки і звичок 
пов’язаний з необхідністю використання методів заохо-
чення і покарання, привчання і вправляння, які сприя-
ють прояву і закріпленню необхідних і гідних способів 
поведінки.

У моральному вихованні не треба забувати, що ко-
жен вік своєрідний і вимагає вибору шляхів і засобів, 
що найкраще вплинуть на особу, яка розвивається. До-
тримання принципу індивідуального підходу передба-
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чає відповідність педагогічних впливів до життєвого 
досвіду, сил і можливостей студентів. Діти, особливо 
підлітки, швидко стають дорослими. Тому важливо 
не допускати ускладнення різноманітних завдань, до-
ручень, що вимагають максимальної відповідальнос-
ті, напруження духовних, вольових зусиль. Необхідно 
також пам’ятати, що в межах одного віку, кожна особа 
неповторна. Вона має свої власні інтереси, захоплення, 
потреби, оцінки. Саме тому виховний процес, ґрунтую-
чись на індивідуальних особливостях студентів, пови-
нен створювати можливості для виникнення і прояву 
нових, цінніших інтересів і потреб. Добре відоме зна-
чення у виховній роботі яскравого морального прикла-
ду [3, 4].

Тут важливий і власний приклад викладача, і при-
клади високого прояву моральних і вольових якостей 
кращих спортсменів на змаганнях, у творчій праці та 
побуті. На жаль, у фізкультурно-спортивній діяльності 
немало протилежних прикладів і фактів неетичної по-
ведінки, розв’язаності, грубощів та ін. Обов’язок учи-
теля — використовувати їх як фактор виховного впливу. 
Вирішальною умовою успіху при цьому є формування 
єдиної творчої етичної позиції в колективі при оцінці 
конкретних форм поведінки. Це накладає на спортив-
них педагогів додаткову відповідальність за своє мо-
ральне обличчя та етичну бездоганність вчинків.

Учитель фізичної культури — це не професія, це 
спосіб життя. Істина втілена в житті, сильніша від тієї, 
якої навчають словами. Отже, треба жити істинами, 
яких навчаєш. От чому особистий приклад відіграє ви-
рішальну роль на певному етапі виховання.

Якими б значними не були результати, досягнуті в 
удосконаленні фізичних якостей і рухових можливос-
тей особи, вони можуть виявитись некорисними для 
суспільства, якщо їх власник не вихований морально 
і якщо у нього немає активного прагнення прикласти 
свої сили на користь суспільства.

Більшість з того, що розуміють під «фізичним ви-
хованням», є одночасно і

вихованням волі. У процесі навчання рухів, удоско-
налення фізичних здібностей обов’язково приводяться 
в дію, виявляються і розвиваються вольові риси особи. 
Без цього неможлива реалізація жодного завдання на 
шляху до фізичної досконалості.

Серед вольових якостей, які найбільше піддаються 
впливу у процесі фізичного виховання є:

цілеспрямованість (підпорядкування всіх сил для до-• 
сягнення бажаного результату);
наполегливість і впертість, що проявляються при по-• 
доланні труднощів;
витримка (здатність регулювати власні почуття і на-• 
строї);
рішучість і сміливість (здатність швидко приймати • 
рішення і діяти всупереч небезпеці);
ініціативність (долання труднощів нетрадиційними • 
засобами і методами). 

Специфічними «факторами» виховання вольових 
якостей є систематичне долання постійно зростаючих 
труднощів. При цьому труднощі повинні відповідати 
можливостям учнів. Тобто, логіка процесу фізичного 
виховання і логіка виховання волі співпадають, тому 
що підпорядковані одним закономірностям і принци-

пам (систематичність, прогресування, доступність). 
Окрім названого, для виховання волі використовують 
(особливо у спорті) спеціальні завдання і установки, що 
вимагають подолання додаткових труднощів [9] .

У процесі занять фізичними вправами проявляються 
такі основні типи вольових зусиль:

вольові зусилля при концентрації уваги. Вони необ-• 
хідні для подолання відволікаючих факторів (супер-
ники, публіка та ін.). Вольові зусилля потрібні і для 
збереження уваги при втомі.
вольові зусилля при інтенсивних м’язових напружен-• 
нях. М’язові напруження, які проявляються у процесі 
виконання фізичних вправ, зазвичай, перевищують 
рівень тих, що мають місце в побуті. Це особливо ви-
ражено в ігровій та змагальній діяльності.
вольові зусилля, пов’язані з необхідністю долати • 
втому під час тренувань і, особливо, змагань. У цих 
випадках вольові зусилля, спрямовані на подолання 
труднощів, обумовлених функціональними зрушен-
нями в організмі (небажання продовжувати роботу, 
біль, потреба «терпіти»).
вольові зусилля, пов’язані з подоланням негативних • 
емоцій (страху, невпевненості, розгубленості і т.п.), 
які виникають внаслідок психічних травм, падінь, зу-
стрічі з «незручними» суперниками і т.ін.
вольові зусилля, пов’язані з дотриманням певного ре-• 
жиму життя, тренування і харчування.

Оскільки процес фізичного виховання неможливий 
без прояву вольових зусиль, то вже самі заняття фізич-
ними вправами сприяють вихованню вольових якос-
тей.

Формування вольових якостей сприяє становлен-
ню студентів як суб’єктів діяльності здатних вільно, в 
рамках усвідомленої необхідності, визначати свою по-
ведінку і діяльність та нести відповідальність за її ре-
зультати.

Висновки
Зміст роботи заснований на структурному підході до 

розуміння естетичного виховання. У роботі узагальне-
ні і розглянуті питання методики використання певної 
системи засобів, різноманітних форм естетичної дії з 
урахуванням віку і інших індивідуальних особливос-
тей. З позицій цілісного розвитку і вдосконалення осо-
би розглянуті естетичні принципи, естетичні компонен-
ти, естетичні категорії; запропоновані основні поняття 
естетики, що робить дану роботу достатньо цільною на-
уковою працею, що дає відповіді на питання, що вима-
гають пильної уваги викладачів, батьків, студентів. При 
формуванні всебічно розвиненої особистості необхід-
но одночасно орієнтуватися на розуміння і сприйняття 
прекрасного як важливої структурної основи в ціліс-
ному процесі її гармонійного розвитку. Естетичні уяв-
лення, погляди і смаки слід виховувати з перших днів 
занять не тільки на уроках фізичної культури, але і при 
використанні інших форм організації занять. В процесі 
занять фізичними вправами важливо зосередити зусил-
ля студентів, педагогів і батьків на рішенні наступних 
задач естетичного виховання:

формування уявлень про прекрасне в навколишньому • 
світі, як необхідній умові розвитку і вдосконалення 
особистості;
виховання естетики взаємостосунків з людьми різно-• 
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го віку і соціального положення як однієї з умов фор-
мування толерантності, пошани національних і релі-
гійних відчуттів, народних традицій і звичаїв;
формування естетичних уявлень, естетичних погля-• 
дів і ідеалів як сфери емоційного сприйняття навко-
лишньої дійсності;
розвиток здібності до естетичної оцінки, аналізу і • 
узагальнень в області фізичної культури і спорту;

Подальше дослідження необхідно спрямувати на 
вивчення естетичного виховання, як необхідної умови 
комплексного розвитку і вдосконалення особи.
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Особливості діяльності осіб з вадами розумового розвитку у 
Херсонському відділенні Інваспорт

Степанюк Світлана, Ломака Жанна, Бажанова Вікторія
Херсонський державний університет

Анотації:
Проаналізовано зародження фізич-
ної культури та спорту серед осіб з 
вадами розумового розвитку в світі та 
Україні. Досліджено специфіку роз-
витку фізкультурно-спортивного руху 
серед неповносправних з вадами 
розумового розвитку на Херсонщині. 
Окреслено перспективи подальшого 
розвитку спорту осіб з вадами розу-
мового розвитку на Херсонщині. По-
дано матеріал про здобутки херсон-
ських спортсменів-інвалідів з вадами 
розумового розвитку на міжнародних 
змаганнях. Вивчення та популяриза-
ція спорту неповносправних є важли-
вим чинником для розвитку спортив-
ної практики.

Степанюк С., Ломака Ж., Бажанова В.. 
Особенности деятельности лиц с недо-
статками умственного развития в хер-
сонском отделении инваспорт. Проанали-
зировано зарождение физической культуры 
и спорта среди лиц с недостатками умствен-
ного развития в мире и Украине. Исследо-
вана специфика развития физкультурно-
спортивного движения сред неполноценных 
с недостатками умственного развития на 
Херсонщине. Очерчено перспективы даль-
нейшего развития спорта лиц с недостатка-
ми умственного развития на Херсонщине. 
Представлено материал о достижениях 
херсонских спортсменов-инвалидов с недо-
статками умственного развития на между-
народных соревнованиях. Изучение и попу-
ляризация спорта неполноценных является 
важным фактором для развития спортивной 
практики.

Stepanyuk S., Lomaka Z., Bazhanova 
V. Features of activity of persons with 
the lacks of mental development in 
Kherson separation of invasport. The 
origin of physical culture and sport is 
analysed among persons with the lacks 
of mental development in the world and 
Ukraine. The specific of development of 
athletic-sporting motion of environments 
is investigational inferior with the lacks 
of mental development in Kherson. The 
prospects of further development of sport 
of persons are outlined with the lacks of 
mental development in Kherson. Material is 
presented about achievements of Kherson 
sportsmen-invalids with the lacks of mental 
development on international competitions. 
Study and popularization of sport inferior 
is an important factor for development of 
sporting practice.
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Вступ. 1

Увага фахівців в багатьох країнах все більше зосе-
реджується на проблемі соціальної значимості спорту 
людей з фізичними вадами. Тому цілком закономірно, 
що в Україні, як і в інших країнах велика увага приді-
ляється інвалідам, які попри всі фізичні негаразди дося-
гають своєї мети, а особливо в спорті вищих досягнень 
[3,9]. Формування спортивного руху інвалідів в Україні 
бере свій початок з 1989 року. Саме в цей час починають 
створюватись фізкультурно-спортивні та оздоровчі клу-
би інвалідів. Стрімкий злет масового спорту інвалідів 
відбувся, коли в Україні була започаткована діяльність 
унікальної державної системи управління фізичною 
культурою та спортом інвалідів. У 1993 році рішенням 
уряду України були створені Український центр з фі-
зичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” та його 
27 регіональних відділень [1,5,10].

Тільки в останнє десятиріччя в нашій країні сус-
пільство помітило великий соціальний прошарок інва-
лідів та осіб, які мають вираженні порушення в стані 
здоров’я. Екологічні катастрофи, війни, криміногенна 
ситуація, погана спадковість, захворювання, травми, 
каліцтва, отриманні на виробництві, в побуті, в тран-
спорті, збільшують число інвалідів приблизно на 200 
тисяч осіб щорічно.

На сучасному етапі розвитку суспільства особливо-
го значення набуває проблема інтеграції людей з відхи-
леннями в розумовому і фізичному розвитку в соціум. 
Адаптивна фізична культура і спорт інвалідів сприяють 
повному розкриттю фізичних можливостей, дозволя-
ють відчути почуття радості, повноти життя (Сушкевич 
В. 2001, Чудна Р. 2000) [10,11]. 

Саме тому, в останні роки фізкультурно-спортивний 
рух серед інвалідів набув неабиякого значення в системі 
олімпійського та міжнародного спорту.

Фактично недослідженою науковцями України за-
лишається проблематика зародження та розвитку 
© Степанюк Світлана, Ломака Жанна, Бажанова Вікторія, 2010

фізкультурно-спортивного руху серед осіб з вадами ро-
зумового розвитку в Україні. Більшість досліджень при-
свячені проблемам медичної та соціальної реабілітації, 
адаптивному фізичному вихованню, проблемам парао-
лімпійського спорту, фізичній реабілітації для окремих 
нозологій, проблемам теорії і методики тренування в 
окремих видах інвалідного спорту. Праці: Бріскін Ю.А. 
(2002, 2006), Вісковатової Т.П. (2002), Чудної Р.В. (2000) 
та інших.

 Робота виконана за планом НДР Херсонського дер-
жавного університету і є однією з перших спроб вивчи-
ти та узагальнити специфіку розвитку фізичної культу-
ри і спорту серед осіб з вадами розумового розвитку на 
Херсонщині. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даного дослідження було визначити осо-

бливості розвитку фізичної культури і спорту неповно-
справних з вадами розумового розвитку на Херсонщи-
ні.

Методи дослідження. Дослідження виконано на 
теоретико-аналітичному рівні з використанням комп-
лексного аналізу літературних джерел, вивчення архів-
них документів, першоджерел, матеріалів періодичних 
видань, консультацій з керівниками спорту неповно-
справних та особистим спілкуванням зі спортсменами-
інвалідами.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Сучасні соціальні, економічні і екологічні умови 

життя поставили людину за короткий часовий відрізок 
в настільки незвичні для нього умови, що для людства 
в цілому виникла насущна необхідність в адаптації до 
навколишньої цивілізації і реабілітації від фізичних 
та психічних перенавантажень. При наявності стійких 
порушень функцій організму внаслідок захворювань, 
травм або вроджених дефектів, проблема ще більш ак-
туалізується.

В багатьох країнах люди з розумовою відсталістю 
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складають одну з численних груп осіб з обмеженими 
можливостями і щороку в світі це число на жаль, збіль-
шується [7,8].

У світі людей з інтелектуальною недостатністю на-
раховується більше 300 млн. осіб. Причому європей-
ський та північноамериканський континенти нарахову-
ють лише 2-3% від загальної чисельності населення, а в 
країнах Африки, Азії, Південної Америки -–8-10%).

Ця проблема актуальна і для України, в останнє де-
сятиліття вона повстала особливо гостро. Ріст чисель-
ності людей з розумовими вадами відбувається на фоні 
скорочення загальної чисельності українців, які пере-
жили Чорнобильську катастрофу.

Відмічена тенденція збережеться, оскільки в най-
ближчі роки спостерігається нарощування частоти на-
родження дітей з вродженими фізичними аномаліями, 
дефектами інтелекту та іншими важкими захворюван-
нями [1].

Цей прогноз зросту чисельності дітей-інвалідів 
створить серйозні соціальні, економічні та психологіч-
ні проблеми як для самих інвалідів, їх рідних, так і для 
суспільства в цілому.

Не зважаючи на важкість захворювання такі люди 
зуміли об’єднатися у спортивні товариства, і окрім ві-
домих Параолімпійських ігор у системі міжнародного 
спорту почали проводити свої спортивні змагання під 
назвою Спеціальні Олімпіади, які власне і призначе-
ні для людей із вадами розумового розвитку. Сьогодні 
вони проводяться один раз на чотири роки в проміжку 
між Параолімпійськими іграми [5].

Вперше такі змагання було проведено на початку 
60-х років ХХ століття. Ініціаторами таких спортивних 
змагань було американське подружжя Кеннеді-Шрайвер 
(сестра Джона Кеннеді Юніс Кеннеді та її чоловік Сер-
джент Шрайвер, відомий не лише як політичний діяч, 
але як почесний доктор 24 університетів). У родині 
Кеннеді одна з сестер страждала синдромом Дауна і 
була позбавлена можливості спілкування з однолітка-
ми. Тому Юніс Кеннеді й Серджент Шрайвер вирішили 
зібрати таких хворих дітей разом і запропонували їм 
взяти участь у нескладних спортивних змаганнях [2].

Перші міжнародні Спеціальні Олімпіади (Special 
Olympics), до участі в яких з’їхалися спортсмени з Ка-
нади та США, відбулися у 1968 році в американському 
місті Чикаго. Близько однієї тисячі розумово відсталих 
людей змагалися в бігу та в плаванні [3].

У грудні 1968 року було створено Міжнародну ор-
ганізацію Спеціальних Олімпіад (МОСО) – Special 
Olympics International (Спешиал Олімпікс) для 
розумово-відсталих атлетів. “Спешиал Олімпікс” що-
річно проводить більше ніж 15000 ігор, зустрічей і тур-
нірів з літніх і зимових видів спорту у всьому світі.

Спеціальні Олімпіади України існують з 1991 року. 
Основною метою її діяльності є залучення до цього руху 
якомога більшої кількості осіб з вадами розумового роз-
витку, надання їм та членам їх сімей допомоги в соці-
альній адаптації і самореалізації через заняття спортом 
і шляхом інформування суспільства про їх можливості 
і потреби.

Різними видами спорту займаються більш ніж 4 000 
чоловік з вадами розумового розвитку. Розвиваються 
такі види спорту: легка атлетика, футбол, плавання, 

лижні перегони, настільний теніс, гімнастика, волей-
бол, баскетбол, хокей на підлозі [1]. 

Спеціальна Олімпіада України керується основними 
принципами діяльності Міжнародної організації “Спе-
ціальна Олімпіада”, яка зареєстрована Організацією 
Об’єднаних націй як Благодійна суспільна організація. 
Місія Спеціальної Олімпіади полягає в організації сис-
тематичних тренувань і змагань з різних олімпійських 
видів спорту для дітей і дорослих з вадами розумово-
го розвитку, що створює постійні можливості для по-
кращення фізичної форми, розвитку рухових навичок, 
демонстрації мужності і отримання радості від участі у 
спортивних заходах [2].

Програма Спеціальна Олімпіада створена для лю-
дей незалежно від рівня їх фізичних і психічних можли-
востей, які отримають не тільки задоволення від занять 
спортом, але й користь, є ефективним засобом створен-
ня стимулів для особистого зросту кожної людини. За-
няття фізичною культурою і спортом для осіб з вадами 
розумового розвитку – є самим дійовим способом для 
підготовки їх до життя в суспільстві, вдосконалення 
вмінь і навичок, використання їх на робочих місцях. 

Унікальність Спеціальних Олімпіад є в тому, що 
вони приймають учасників з можливостями будь-якого 
рівня, створюючи всім рівні можливості успішного ви-
ступу в змаганнях, шляхом поділу їх на змагальні диві-
зіони, враховуючи вік, стать та результати попередніх 
виступів. 

В даний час свій розвиток Програма отримала у 17 
областях України. Найкращі результати мають – міста 
Київ, Севастополь, Херсонська, Рівненська, Житомир-
ська, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська, Пол-
тавська, Тернопільська, Чернігівська, Донецька, Харків-
ська області, де активно працюють філіали організації. 

Підтримку в розвитку деяких напрямків надають 
обласні центри фізичної культури та спорту інвалідів 
“Інваспорт”. 

У березні 1993 року було засновано Херсонський 
обласний центр з фізичної культури та спорту інвалідів 
„Інваспорт”. Завданням центру є забезпечення комп-
лексних та цільових програм з питань фізкультурно-
спортивної та реабілітаційно-виховної роботи з інвалі-
дами різного віку і нозологій.

Починаючи з 1995 року і по 2009 рік, спортсмени 
обласного центру беруть участь у Чемпіонатах, Кубках 
та Першостях України, у Чемпіонатах Світу, Європи, 
Паралімпійських, Дефлімпійських та Глобальних іграх. 
Юнаки молодшого віку активно виступають на Все-
українській Спартакіаді „Повір у себе” [6]. До складу 
обласного центру „Інваспорт” входять: дитячо-юнацька 
спортивна школа інвалідів, спеціалізований спортив-
ний зал, реабілітаційний, фізкультурно-оздоровчий 
комплекс, 6 міських і районних відділень „Інваспорт”. 
При обласному центрі Інваспорт” діють 35 учбових 
груп і секцій які ведуть 16 кваліфікованих тренерів і 
які об’єднують 258 спортсмени-інваліди 4-х нозологій ( 
вади слуху, зору, фізичного і розумового розвитку, ура-
женням опорно-рухового апарату в обласному центрі 
„Інваспорт” культивується 14 видів спорту. У ДЮСШІ 
22 спортивні групи які тренують 12 досвідчених трене-
рів, які об’єднують 174 спортсмени-інваліди молодшо-
го віку. Працює 9 шкіл для дітей з вадами інтелекту в 
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яких займається майже 1500 дітей –інвалідів. 
З 07 по 12. липня 2009 року в Чехії пройшли ІІ Гло-

бальні ігри серед спортсменів-інвалідів з вадами розу-
мового і фізичного розвитку. Від Херсонщини участь 
брали двоє спортсменів Херсонського обласного цен-
тру “Інваспорт” – чемпіонка України, шестиразова чем-
піонка Європи 2009 року з легкої атлетики , майстер 
спорту України міжнародного класу Людмила Даниліна 
і кандидат у майстри спорту України Сергій Юров.

Три золоті нагороди до копилки збірної України 
принесла Людмила Даниліна. Людмила Даниліна наро-
дилася 11 вересня 1985 року, мешкає у м. Цюрупинськ, 
випускниця Херсонського Вищого училища фізичної 
культури, вихованка Херсонського обласного центру 
„Інваспорт”. Перший та особистий тренер чемпіонки – 
Заслужений тренер України, тренер-викладач Херсон-
ського обласного центру „Інваспорт” Сергій Костянти-
нович Мягков.

Послужний спортивний список Людмили почина-
ється з 2005 року коли вона стала чемпіонкою України 
з легкої атлетики. Уже у 2006 році на чемпіонаті Світу 
у Швеції вона стає бронзовою призеркою на дистанції 
1500 метрів. 

У 2007 році у Бразилії Людмила стає дворазовою 
бронзовою призеркою на дистанціях 3000 і 5000 ме-
трів. 

У 2008 ріці в Таліні (Естонія) на чемпіонаті Світу 
Людмила виборює три срібні нагороди на дистанціях 
800 м.; 3000 м. і в естафеті 4х400 м., а також дві бронзо-
ві нагороди на дистанціях 1500 м. і в естафеті 4х200 м. у 
цьому ж році на Чемпіонаті Світу з спортивної ходи на 
дистанції 1500 м., вона стає дворазовою срібною при-
зеркою на дистанціях 2000 м. і 5000 м. А на Кубку Світу 
у 2008 р. в Польщі на дистанції 4000 м. Людмила вибо-
рює срібну нагороду, і в цьому ж 2008 р. на Кубку Світу 
у Франції, вона стає чемпіонкою ( 3000 м.).

2009 рік був для Людмили найбільш вдалим. На Зи-
мовому чемпіонаті Європи з легкоатлетичного кросу 
(Португалія) Людмила Даниліна виборює дві бронзові 
нагороди на дистанціях 2500 і 5000 м. Треба зауважити, 
що на цьому чемпіонаті Європи легкоатлети „Інваспор-
ту” на рівних змагалися з спортсменами які не мали ні-
яких вад (здоровими).

В березні 2009 року на Зимовому чемпіонаті Європи 
з легкої атлетики у Франції Людмила виграла 6 золотих 
нагород ( Біг 800 м.; 1500 м.; 3000 м.; естафета 4х400; 
хода 1500 м. і золота нагорода за 1 командне місце). У 
чемпіонаті Європи (Франція-2009) участь брали спортс-
мени з 9 країн Світу. Україна виборола 1 місце.

І знову, вихованка Херсонського обласного центру 
“Інваспорт”, майстер спорту України міжнародного кла-
су Людмила Даниліна підтвердила свою майстерність, 
волю до перемоги. В легкоатлетичній естафеті 4х100, 
4х400 і в спортивній ходьбі на 5 тисяч метрів вона здо-
була звання Чемпіонки ІІ Глобальних ігор 2009 року.

Нелегко до своєї срібної нагороди йшов чемпіон 
України 2009 р., кандидат у майстри спорту України, 
вихованець Херсонського обласного центру “Інвас-

порт” Сергій Юров. Тільки наполеглива праця, суворі 
вимоги тренера дали свої результати – вдалий виступ на 
чемпіонаті України -2009.

Наполеглива праця завжди дає свої результати. Сер-
гій Юров срібний призер ІІ Глобальних ігор в метанні 
списа і як винагорода – звання майстра спорту Укра-
їни міжнародного класу. Тренує сьогодні Сергія – За-
служений тренер України Іван Іванович Міщенко. На 
питання до тренера спортсменів щодо подальших пла-
нів він відповів, що найважливіше завдання сьогодні 
– це підготовка до чемпіонату Світу з легкої атлетики 
серед спортсменів з розумовими і фізичними вадами. 
А спортсмени в свою чергу запевнили керівництво об-
ласного центру “Інваспорт”, що їхня мета – покращити 
результати ІІ Глобальних ігор 2009 р.

Висновки. 
Спортивний рух серед осіб з вадами розумового роз-

витку бере початок з 1963 року, а з 1968 року один раз 
в чотири роки проводяться найбільші і найважливіші 
змагання для цієї категорії людей – Спеціальні Олімпіа-
ди з літніх та зимових видів спорту.

Діяльність фізкультурно-спортивного руху серед 
осіб з вадами розумового розвитку в Україні знаходить 
своє відображення в розвитку Спеціальної Олімпіади 
України, яка в Україні існує з 1991 року і пов’язана з 
міжнародною Спеціальною Олімпіадою. 

Сьогодні українські спортсмени з вадами інтелекту 
ще більш активніше та успішніше приймають участь в 
усіх міжнародних змаганнях різного рівня, де досить 
успішними є їх виступи. 

Подальші дослідження передбачається провести 
у напрямку вивчення інших проблем вдосконалення 
фізкультурно-спортивного руху серед осіб з вадами ро-
зумового розвитку та проаналізувати її внесок в утвер-
дження міжнародного авторитету України.
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Стратегії перетворень інформаційно-
технологічного базису бібліотек

Тавальбех Алі
Університет Аль-Балга Сар Маан, г. Карнак, Йорданія

Анотації:
Розглядаються питання еволюції 
інформаційних технологій в біблі-
отечній сфері. Вони забезпечують 
необхідний рівень задоволення по-
треб суспільства в інформації та 
знанні. Змістовними ознаками тех-
нологічної прогресії стають зміни 
засобів впливу на інформацію у 
будь-якому вигляді та комплексне її 
поєднання. Простежується етапність 
розвитку технологічного базису бі-
бліотек від засвоєння комп’ютерних, 
інформаційно-комунікаційних тех-
нологій до мультимедіа технологій. 
Визначається вектор змін стратегій 
бібліотек з розвитку бібліотечного ба-
зису.

Тавальбех А.  Стратегии преобразования 
информационно-технологического бази-
са библиотек. Рассматриваются вопросы 
эволюции информационных  технологий в 
библиотечной сфере. Они обеспечивают не-
обходимый уровень удовлетворения потреб-
ностей общества в информации и знаниях. 
Содержательными признаками технологиче-
ской прогрессии становятся изменения спо-
собов влияния на информацию в любом виде 
и ее комплексное объединение. Прослежи-
вается этапность развития технологического 
базиса библиотек от усвоения компьютерных, 
информационно-коммуникационных  техно-
логий до мультимедиа технологий. Опреде-
ляется вектор изменений стратегии библио-
тек по развитию библиотечного базиса.

Tavalbekh A. Strategies of transfor-
mation of libraries informational tech-
nological basis. Questions of evolution 
of informational technologies in library 
sphere are considered. They are provid-
ing necessary level of satisfaction of soci-
ety needs in information and knowledge. 
Substantial sights of technological pro-
gression are becoming changes of ways 
of influence on information in any form 
and its complex unification. Development 
staging of technological basis of library 
from learning of computer, information 
communicational technologies to multi-
media technologies is observing. Vector 
of changes of library strategies of library 
basis development is determined.

Ключові слова:
бібліотека, інформаційні технології, 
еволюція, стратегії, технологічна 
освіта.
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Вступ.1

Поширення інформатизації бібліотек в останні деся-
тиріччя кінця ХХ ст. – поч. ХХІ ст. породжує цілу низ-
ку проблем. Перш за все це стосується засвоєння ними 
інформаційних технологій задля умов покращення об-
слуговування користувачів, вільного доступу до інфор-
маційних ресурсів Загалом, це свідчить про перехід 
бібліотек до індустріальної форми організації вироб-
ничих процесів, що забезпечують ефективне виконання 
завдань збору, збереження, обробки, розповсюдження і 
представлення документів та інформації, налагоджен-
ня комунікаційних зв’язків у внутрішньо-бібліотечних 
системах  та зовні зі всіма учасниками бібліотечно-
інформаційного простору. Ці проблеми більш-менш 
вдало вже вирішені бібліотеками. Але зберігається про-
тиріччя між динамічними змінами самих інформацій-
них технологій і їх сукупністю, що використовується в 
бібліотеках. 

Стратегії інформаційно-технологічних перетворень 
в бібліотечно-інформаційній сфері, що були пов’язані 
із комп’ютеризацією, автоматизацією і повною інфор-
матизацією бібліотек можна вважати вичерпаними. Про 
це свідчать численні публікації, рівень функціонуван-
ня бібліотек національних, публічних, спеціалізованих 
галузевих, бібліотек університетів. Вплив інформати-
зації на розвиток бібліотек стає об’єктом численних 
досліджень [1, 2]. Технологізація діяльності бібліотек 
загалом розглядається як етап глобальної технологіза-
ції інформаційного суспільства та його інформаційно-
комунікаційної підсистеми [3].  

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є визначення стратегій розвитку 

інформаційно-технологічного базису бібліотек в умо-
вах формування глобального комунікаційного простору 
суспільства. 

Завданнями статті є характеристика тенденцій у 
розвитку ІТ на сучасному етапі інформаційного сус-
пільства і виявлення змістовних ознак інформаційно-
© Тавальбех Алі, 2010

технологічних перетворень у бібліотеках, визначення 
вектору змін стратегій вдосконалення інформаційно-
технологічного базису бібліотек в сучасних умовах. 

Результати дослідження.
Загально визнано, що ІТ складають групу соціаль-

них технологій, що скеровані на вирішення глобальних 
проблем людства їх поширене використання в суспіль-
стві. Це призвело до утворення нового середовища жит-
тя людей в якому більш відчутними і наявними стали 
як самі процеси діяльності людей так і їх наслідки, ви-
явилися більш жорсткі взаємозв’язки і взаємообумов-
леності факторів життєдіяльності людей в суспільстві, 
проявилися єдність інформаційних процесів в усіх під-
системах суспільного життя. ІТ відіграли суттєву роль 
«у глобальній модернізації суспільства і в свою чергу 
стали фактором глобалізації» [3]. Глобальність ІТ за 
визначенням провідних соціологів, філософів, інфор-
матиків охоплює практичне все світове співтовариство 
інформаційно-комунікаційними мережами і таким чи-
ном створює єдиний інформаційно-комунікаційний 
простір [3, 4]. Активним елементом цього простору за-
лишаються бібліотеки. 

На початковому етапі інформатизації суспільства 
(40-60 рр. ХХ ст.) її основу складали комп’ютерні техно-
логії, що були пов’язані з функціональними процесами 
створення організації зберігання, обробки та представ-
лення інформації. Розвиток технологій, що були скеро-
вані на роботу з інформацією різного призначення (еко-
номічної, статистичної, комерційної, науково-технічної 
та іншої) і у будь-якій формі (тексту, знаків, таблиць, 
діаграм та інше), - обумовив появу інформаційних тех-
нологій (ІТ). 

Системним виявленням цих процесів стали інформа-
ційні системи (ІС) різного призначення: інформаційно-
довідкові, інформаційно-пошукові, інформаційно-
управляючі. 

У 70-80 рр. ХХ ст. завдяки прогресу у комп’ютерній 
технології, впровадженню телекомунікаційних засо-
бів передачі інформації та засобів зв’язку розвинулись 
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діалогові, логіко-статистичні, аналітико-експертні ІС. 
Виникли інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) 
які склали основу мережевої інформаційної технології 
і систем, подібно Інтернет та глобальним супермагі-
стралям, що охопили практично всі сфери суспільного 
життя. 

З 80-х рр.. ХХ ст. і на поч. ХХІ ст. стрімко розви-
ваються інтелектуальні і мультимедійні технології які 
стали базовими на завершальному етапі інформатизації 
і переходу до технології суспільства знань [5]. Серед 
основних напрямів розвитку ІТ та поширення їх впли-
ву на функціонуванні інформаційного суспільства за-
лишаються: вдосконалення інформаційно-управлінчіх 
технологій, інформаційно-аналітичних (в т.ч. діагнос-
тичних, експертних), навчальних (в т.ч. образотворчих, 
розвиваючих) технологій. ІТ стали об’єктом інформа-
ційного менеджменту в соціальному просторі, засобом 
організації інформаційного середовища і однією з форм 
здійснення міжнаціональної і міждержавної комуніка-
ції. У відповідності до процесів та етапів інформатиза-
ції суспільства здійснюється аналіз інформаційної тех-
нологізації суспільних підсистем зокрема бібліотечної 
сфери діяльності. Стан освоєння ІТ бібліотеками на 
початку ХХ ст. був проаналізований автором у спеці-
альному дослідженні [6]. Різні аспекти інформатизації 
бібліотек з використанням світового досвіду ґрунтовно 
вивчені науковцями Харківської державної кадеті куль-
тури [7, 8, 9]. Остаточний висновок всіх дослідників 
пов’язаний з тим фактом, що бібліотеки перетворилися 
на багатофункціональні, високотехнологічно оснащені 
інформаційно-виробничі структури. 

Технологічний базис сучасної бібліотеки містить 
практично повністю всі компоненти сучасної ІС – від 
технологій генералізації інформації, її збереження, об-
робки, організації доступу, розповсюдження і викорис-
тання до інтелектуальних, інформаційно-аналітичних 
технологій. Поширилося уявлення про бібліотеку як 
електронну структуру. Бібліотека є активним учасни-
ком інформаційно-комунікаційних відносин в інформа-
ційному суспільстві завдяки виконанню функції органі-
зації доступу до електронних інформаційних ресурсів, 
формуванню депозитаріїв суспільно значущої інформа-
ції, виробництву конкурентоспроможних продуктів та 
послуг. Тобто, припущення відносно створення техно-
логічного базису бібліотек на період освоєння ІТ отри-
мують підтвердження у практиці діяльності бібліотек. 
Рівень технологічного базису бібліотек є об’єктом дер-
жавної інформаційної політики в різних країнах світу 
і розглядається як умова запобігання відставання країн 
від цивілізаційного розвитку. 

Протягом еволюції ІТ бібліотеки завжди наздоганя-
ли засвоєння новітніх засобів інформаційного виробни-
цтва але решта рештою зайняли важливе місце у сис-
темі суспільної інформаційної інфраструктури. Завдяки 
потужнім бібліотечно-інформаційним системам бібліо-
теки забезпечують увесь комплекс зібрання (комплек-
тування фондів), збереження (в тому числі конвертації 
друкованих носіїв інформації в електронні), обробки 
(автоматизоване бібліографування, класифікування, 
індексація, анотування та рефератування перекладу до-
кументів), представлення (електронні каталоги, бази 
електронних документів, різні інформаційно-пошукові 

технології, мультимедійні засоби), розповсюдження 
(Інтернет). ІКТ дозволили бібліотекам інтегруватися до 
комунікаційного простору сучасного суспільства і зро-
били їх партнерами інших агентів на ринку інформацій-
них продуктів та послуг. 

Ситуація, що склалася в сфері технологічного базису 
бібліотек потребує перегляду стратегій в сфері опану-
вання ІТ і дослідження вимог сталого розвитку інфор-
маційного суспільства. Звісно, що ми ще спостерігаємо 
певну нерівність інформатизації бібліотек в різних кра-
їнах, в тому числі і на різних рівнях організації системи 
бібліотек за схемами «центр – периферія», «національ-
ний, регіональний рівень – місцевий рівень». Загальний 
вектор розвитку технологічного базису бібліотек вима-
гає звернення до стратегії конвергенції інформаційних 
технологій на базі мультимедіа та інтелектуальних тех-
нологій обробки інформаційних потоків, що циркулю-
ють в суспільстві, пошуку і представлення інформації, 
що міститься в наявному електронному ресурсі гло-
бальних та національних ІС. 

Феномен конвергенції у контексті зближення бага-
тьох аспектів змісту бібліотечної фахової освіти вперше 
було розглянуто у роботі [10]. Вона була представлена 
у вигляді конвергентної піраміди змістовних блоків 
різних дисциплін в програмах підготовки бібліотечно-
інформаційних спеціалістів. Це був, так би мовити, 
приклад контентної або інтелектуальної конвергенції. В 
повній мірі конвергенція відбувається у царині техні-
ки, інформаційних технологій, як результат поглинан-
ня менш розвинутих і диференційованих технологій 
більш досконалими та інтегрованими технологіями. 
Відставання бібліотек від темпів розвитку інформацій-
них технологій, невчасне х включення до технологіч-
ного базису вже само по собі затримує їх інтеграцію до 
інформаційного простору та зменшує ефективність їх 
виконання і їх суспільних функцій. Але при цьому ви-
никає ще один факт, який полягає в тому, що починаючи 
процес впровадження ІТ в практику діяльності бібліо-
теки мають враховувати наявність актуального рівня ін-
формаційної техніки і технологій. Це потребує виперед-
жаючої інформаційно-технологічної підготовки кадрів. 

Визначення стратегічних орієнтирів розвитку техно-
логічного базису бібліотек в новій ситуації передбачає 
необхідність дослідження і класифікування технологій 
відносно всього інформаційного циклу не лише з точки 
зору виробничих технологій зібрання, обробки, збере-
ження, передачі і представлення інформації, але і з точ-
ки зору комунікаційного процесу в бібліотечній сфері. 
Мається на увазі генералізація інформації, її транспор-
тування до споживачів, зворотного зв’язку з ними і ко-
ординації з іншими учасниками інформаційних відно-
син в суспільстві.

Висновки. 
Для виконання завдань стратегічних перетворень 

необхідно: 1 – проводити відповідні маркетингові до-
слідження на ринку ІТ для визначення можливостей, 
необхідних масштабів і умов реалізації всього комплек-
су інформаційно-комунікаційних технологій сучасного 
суспільства в бібліотечній сфері; 2 – здійснити деталі-
зацію параметрів технологічних змін в бібліотеках при 
переході до нового рівня ІТ (мультимедійних техноло-
гій). Зміни стратегій бібліотек щодо створення техно-
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логічного базису бібліотек в нових умовах пов’язані 
по-перше, виконання завдань інформатизації бібліотек 
з використанням виробничих ІТ; по-друге, поширен-
ня і оптимізації комунікаційних технологій; по-третє, 
адаптації інформаційно-аналітичних та інтелектуаль-
них технологій (типу Datamaining, інтелектуальні Web-
технології, семантичних web та ін..). 

Подальший напрям досліджень. Науково-
теоретичного обґрунтування потребують трансфор-
маційні зміни організаційно-функціонального складу 
бібліотечної діяльності під впливом технологічної про-
гресії, що стрімко розвивається. Подовження дослі-
дження планується в  аспектах виявлення спільних рис 
у розвитку техніко-технологічного базису бібліотек та 
інших підсистем інформаційної діяльності в суспіль-
стві. Актуальним залишається питання наповнення 
конкретним змістом програм підготовки бібліотечних 
фахівців у відповідності до змін інформаційних техно-
логій.
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Мультимедійні технології в університетських  
бібліотеках: можливості та завдання

Тавальбех Серхан Алі
Університет Аль Хусейн – Бин Таласс, Йорданія

Анотації:
Мультимедійні технології (ММТ) роз-
глядаються як фактору якісних змін 
інформаційного середовища осві-
ти. Наголошується провідна роль 
бібліотек в процесі інтеграції ММТ 
середовища університету. Просте-
жується вплив досвіду бібліотек з 
використання інформаційних тех-
нологій як традиційних, так і авто-
матизованих, зокрема Інтернет. 
Визначається, що впровадження 
ММТ значно підвищує значення бі-
бліотеки в організації ММТ серед-
овища університетів, удосконаленні 
бібліотечно-інформаційного сервісу. 
Формулюються завдання універси-
тетських бібліотек з інтеграцією до 
єдиного медіапростору.

Тавальбех Серхан Али. Мультимедийные 
технологии в университетских библио-
теках: возможности и задания. Мультиме-
дийные технологии (ММТ) рассматриваются 
как фактор качественных изменений инфор-
мационной среды образования. Устанавли-
вается ведущая роль библиотек в процессе 
интеграции ММТ среды университета. Про-
слеживается влияние опыта библиотек по 
использованию информационных техноло-
гий как традиционных, так и автоматизиро-
ванных, в частности Интернет. Определя-
ется, что введение ММТ заметно повышает 
значение библиотеки в организации ММТ 
среды университетов, усовершенствование 
библиотечно-информационного сервиса. 
Формулируются задания университетских 
библиотек с интеграцией в единое медиапро-
странство. 

Tavalbekh Serkhan Ali. Multimedia 
technologies in university libraries: 
opportunities and tasks. Multimedia 
technologies (MMT) are considered as a 
factor of qualitative changes of informa-
tional environment of education. Leading 
role of libraries in the process of integra-
tion of MMT environment of university is 
determined. Influence of libraries experi-
ence in usage of informational technolo-
gies both traditional and computer-aided, 
Internet in particular is observed. Deter-
mined that introduction of MMT notice-
able improving the importance of library 
in MMT environment organization of uni-
versities, improvement of library informa-
tional service. Tasks of university libraries 
with integration into united media space 
are defining. 

Ключові слова:
мультимедійні технології, медіа-
простір, університетська бібліо-
тека, медіацентр.

мультимедийные технологии, медиапро-
странство, университетская библиотека, 
медиацентр. 

multimedia technologies, media space, 
university library, media center. 

Вступ.1

Останні роки тематика теоретичних робіт с приводу 
інформатизації отримує нову тенденцію, що пов’язана з 
медіатизацією інформаційного простору і віртуалізаці-
єю комунікаційних відносин в суспільстві. Практично 
це підтверджується зростанням виробництва і вико-
ристанням ММТ які поєднують різні види інформації: 
текстів, аудіо, відео та інших об’єктів представлення, 
обробки, використання різних видів повідомлень або 
даних в інформаційних мережах. Освітній процес в 
сучасних університетах та його інформаційне забез-
печення в повній мірі охоплюється цими процесами. 
Комп’ютерна техніко-технологічна складова мульти-
медіа (ММ) є об’єктом досліджень і діяльності в сфері 
комунікацій. Для бібліотекарів таким об’єктом стають 
можливості ММТ для виконання ними інформаційно-
комунікаційних завдань і завдань інформаційного 
сервісу. Тому комплекс знань про ММТ є важливим 
компонентом професійної компетенції сучасного біблі-
отечного фахівця на початку ХХІ ст. ММ технологічні 
знання і навички уведені до стандартів професійної бі-
бліотечної практики і освіти [1].

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті визначається необхідністю встанови-

ти зміст і значення ММТ в діяльності університетських 
бібліотек, як бази засвоєння технологій інформаційного 
суспільства і якісних перетворень в освіті. Завданням 
статті є характеристика основних можливостей ММТ з 
задоволення потреб освіти і напрямів засвоєння ММТ в 
університетських бібліотеках. 

Результати дослідження.
ММТ розглядається як особливий вид комп’ютерної 

технології, який поєднує в собі традиційну статичну 
візуальну інформацію (текст, графіка) так і динамічну 
– мову, музику, відеоряд, анімацію [2, с. 14]. Крім іс-
нуючих технологічних визначень ММТ існують куль-
турологічні, антропоцентричні підходи, що розгляда-
© Тавальбех Серхан Алі, 2010

ють ММТ як явище культури [3, 4]. ММТ склалися як 
високотехнологічний комплекс обробки інформації у 
будь-якому вигляді. ММТ комплекс містить: техніко-
технологічний базис, ММ продукти і ресурси, ММ сис-
теми, ММ методи обробки і представлення інформації; 
ММ накопичувачі інформації, ММ програми. 

До техніко-технологічного базису ММТ входить об-
ладнання, перші зразки якого з’явилися у другій поло-
вині 90-х років ХХ ст.. З того часу конфігурація ММТ 
комплексу досягла необхідного рівня роботи зі звуком, 
зображенням, запахом [4]. ММТ надають інформації 
особливих властивостей і функцій, що системно пере-
творюють всі основні функції людей [4]. Головними 
ознаками ММТ є інтерактивність, поліпредметність, 
гипертекст. Цілком зрозуміла необхідність формування 
нової культури роботи з інформацією на всіх стадіях ро-
боти з нею, зокрема в процесі організації освіти.

В наш час ММТ визначають як змішану технологіч-
ну прогресію. Вона не є простим комбінуванням апа-
ратних і програмних компонентів, а є єдиною розшире-
ною архітектурою програмно-технологічних платформ 
та інструментів комунікації, що інтегрують майже всі 
засоби передачі і сприйняття людиною інформації та 
знань. ММТ засобам притаманний значний креативний 
потенціал, що постійно розвивається і дозволяє люди-
ні знаходити різноманітні та ефективні форми і методи 
саморозвитку. Ці властивості ММТ створюють новий 
комунікаційний простір обміну інформацією, зокрема, 
в освіті і змінюють вимоги до учасників навчального 
процесу. 

Процес засвоєння медіапростору з використанням 
нових технологій комунікаційної взаємодії у просторі 
універсуму дорівнюють феномену медіатизації суспіль-
ства на засадах синтезу способів комунікації [6]. Основи 
цього процесу складають: поява відповідного обладнан-
ня для ММТ; технології роботи зі звуком, зображенням, 
синтезу запахів; нові типи накопичувачів інформації; 
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нових програмних продуктів – мультимедіа оболонок; 
технічних приладів, що реалізують підтримку і викорис-
тання мультимедійних продуктів. Фактично це знайшло 
відображення в концепції е – освіти, яка останнім часом 
сформувалася у інформаційно-просунутих країнах, та-
ких як США, Великобританія, Німеччина та інші [7, 8]. 
І хоча ця концепція лише набирає силу і впровадження 
через різні е-стратегії в освіті, вже стало зрозумілим, 
що оновлення освіти залежить від рівня впровадження 
новітніх комунікаційних технологій (КТ), опанування 
і розуміння особливостей технологічного базису ново-
го освітнього середовища [1]. Впровадження ММТ в 
університетських бібліотеках грають в цьому процесі 
важливу роль. Фактично, застосування ММТ в освіті 
свідчить про революційні зміни в освітньому процесі 
звільняючи змістовний потенціал інформації, що вико-
ристовується і збагачуючи дидактичний ресурс. 

Початком засвоєння ММТ в бібліотеках стало вико-
ристанням накопичувачів на компакт-дисках CD-ROM 
(Read Only Memory). CD-ROM склали цілу епоху в 
діяльності бібліотек пов’язану з оцифруванням доку-
ментальної інформації та її розповсюдженням з метою 
заміщення лакун у фондах, їх поповнення новими над-
ходженнями замість дорожчих і малодоступних тради-
ційних друкованих видань. В наш час CD являються 
цілим сімейством носіїв інформації. Вони дозволяють 
не тільки зчітувти інформацію з високою швидкістю, але 
й переписувати й обробляти інформацію представлену 
у будь-якому вигляді (аудіо, відео, текст, фото). Новим 
поколінням компакт-дисків є DVD (Digital Versatile 
Disk). З 1995 року існують міжнародні стандарти, які 
підтримують забезпечення створення і використання 
DVD Multi. 

Можливості використання ММТ в бібліотеках 
значно зрослі завдяки розвитку мультимедійного 
програмування. Програмна підтримка ММТ 
реалізується на основі спеціальних ММ оболонок. 
Рівень їх виконання звільняє нефахівців програмістів 
від необхідності складного програмування в 
багатопредметному середовищі мультімедіа (звук, 
зображення, діалогові компоненти, графіка, анімація 
тощо). До програмних інструментів включають: слайд-
шоу, програму сценаріїв, управління потоками даних, 
конструювання складних інформаційних об’єктів, 
системи гіпермедіа посилань (RTF, HTML, Hyper Meth-
od for Windows та інші). К програмним продуктам, 
що широко розповсюджуються в бібліотеках можна 
віднести Microsoft Power Point. Необхідними елемента-
ми діяльності бібліотек в медіапросторі освіти стали «гі-
пертекстова побудова даних» з можливістю створення 
графічних об’єктів з використанням HTML (Hyper Text 
Transport Protocol), інструменти інтеграції із сервісами 
Інтернету (FTP, Gother, Telnet) та інші можливості 
WWW (World Wide Web) Інтернету, наприклад, VRML 
(Virtual Reality Modeling Language)- язик моделювання 
віртуальної реальності.

Наступний напрям поширення ММТ це поява ММ 
продуктів. Найбільш широко серед них представлені: 
1- електронні видання, що поєднують у собі сукупність 
ММ інформації (графічної, відео, фото, цифрову, 
мовну, музикальну); в т.ч. освітні електронні видання, 
електронні журнали які містять інформаційний, 

інформаційний-довідковий матеріал, але й джерела 
та інструменти створення і обробки інформації, 
управлінчої структури; 2 – бази даних; 3 – презентації; 
4 – мережеві формули; 5 – ігри.

Найсуттєвішою ознакою ММТ є гіпертехнологія, 
що дозволяє поєднувати у єдину систему різні одиниці 
інформації будь-якого вигляду на основі багатьох мірних 
зв’язків асоціативної природи. Середа ММТ може бути 
описана у термінах  мультимедіа процеси, мультимедіа 
системи, мультимедіа програми, мультимедіа послуги, 
мультимедіа ресурси, мультимедіа користувач, 
мультимедіа середовище. 

Таким чином ММТ створює нове середовище, мож-
ливості якого розкриваються через інтеграцію форм 
представлення інформації для її подальшого аналізу; ві-
зуалізацією об’єктів та процесів, що збільшує наочність 
та розуміння; звернення до різноманіття програмних за-
собів творчої співпраці викладачів, студентів та інфор-
маційних посередників, зокрема бібліотечних фахівців. 
Треба враховувати той факт, що бібліотекарі завжди від-
повідали за рівень інформаційної культури фахівців. В 
наш час вони мають прикладати зусилля до максималь-
но повного використання ММТ інструментарію та його 
контекстних можливостей. Для цього також важливо 
проводити активну політику налагодження співпрацю 
університетської бібліотеки з іншими структурами та 
підрозділами. Це важливо з огляду на те, що проблемою 
залишається фрагментарність зв’язків між учасниками 
інформаційних процесів, а також некерованістю проце-
сів оволодіння новими технологіями.

Підключення університетських бібліотек до Інтер-
нету водночас із завершенням повного циклу автома-
тизації бібліотечних процесів засвідчило становлення 
нової епохи в їх діяльності. Так було реалізовано кон-
цепцію загального доступу до інформації, як на націо-
нальному так і на глобальному світовому рівні. Завдан-
ня бібліотек і бібліотечних фахівців в цей період були 
чітко сформульовані в матеріалах ІФЛА (Міжнародна 
федерація бібліотечних асоціацій та установ) на поч. 
ХХІ ст. [1, 9]. 

 ММТ перетворили Інтернет і зробили його значно 
більшим ніж окремою мережею, а фактично – глобаль-
ним комунікаційним простором, де інформація переда-
ється, представляється, переробляється за допомогою 
різних засобів, що доступні для сприйняття у будь-
якому вигляді, а також навіть у процесах її створення 
і використання [2]. Нове середовище ставить перед бі-
бліотеками крім завданнями оволодіння ММТ певні за-
вдання з організаційної перебудови своєї діяльності.

Виникає передумова і можливості створення муль-
тимедіа центрів (ММЦ) в університетах для підтримки 
і здійснення навчального, науково-дослідного, науко-
вого, експериментально-навчального, самоосвітнього 
процесів в університетах. Університетські медіа теки 
слід розглядати тільки як одну із складових елементів 
ММЦ.

ММЦ – це структура значно складніша бо вона охо-
плює всі навчальні структури підрозділи університету 
і скерована на поєднання на єдиній технологічній про-
грамній основі інформаційну складову їх діяльності. 
Завданням для бібліотек в ММТ середовищі, що фак-
тично вкладається в концепцію е-освіти. 
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Висновки. 
Короткий огляд ММТ середовища свідчить про 

зміни можливостей бібліотек у виконанні своїх функцій 
в системі інформаційного забезпечення освіти. Доречи, 
ММТ дозволяє значно підвищити додатковий ефект 
інформаційних ресурсів і творчого капіталу викладачів 
і студентів у навчально-освітньому процесі. 

Головними завданнями діяльності університетських 
бібліотек у ММТ середовищі стають: 1 – вивчення 
інформаційно-комунікаційних можливостей ММТ; 2 – 
впровадження їх в практику роботи з метою інтеграції 
всіх науково-навчальних інформаційних ресурсів 
університету; 3 – проведення організаційної перебудови 
своєї діяльності на засадах створення медіацентру 
університету.

Напрямки подальших досліджень. Використання 
можливостей ММТ в університетських бібліотеках 
викликає потребу подальшого теоретичного осмислення 
феномену «е-освіта», як в аспекті технологічних 
змін, так і дидактико-навчальних трансформацій; 
визначення і розробки інформаційно-аналітичної 
складової діяльності університетських бібліотек в 
плані максимально-повної обробки і представлення 
інформаційних ресурсів та їх використання в 
освітньому процесі. Перспективним напрямом 
дослідження слід вважати розробку засобів доступу до 
навчально-наукової інформації в університетах та за 

їх межами. Крім цього потребує подальшого вивчення 
питання створення модуля мета-даних, як інструменту 
доступу та пошуку інформації в електронному оточені, 
а також проектування соціо-технічних систем в сфері 
викладання та навчання.
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Корекція вегетативного дисбалансу у хворих на метаболічний 
синдром засобами фізичної реабілітації 

Тершак Н.М.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Анотації:
Показано результати впливу ав-
торської програми фізичної реабі-
літації на активність симпатичної і 
парасимпатичної ланок вегетатив-
ної нервової системи. Обстежено 
126 хворих на метаболічний син-
дром і 47 практично здорових осіб. 
Тривалість експерименту - 6 міся-
ців. Досягнуто покращення функ-
ції вегетативної нервової системи 
Досягнуто зменшення активності 
симпатичної нервової системи. Це 
сприяло зниженню офісного арте-
ріального тиску і зменшенню час-
тоти серцевих скорочень.

Тершак Н.Н. Коррекция вегетативного 
дисбаланса у больных метаболическим 
синдромом средствами физической реа-
билитации. Показаны результаты влияния 
авторской программы физической реабили-
тации на активность симпатического и пара-
симпатического звена вегетативной нервной 
системы. Обследовано 126 больных мета-
болическим синдромом и 47 практически 
здоровых лиц. Продолжительность экспе-
римента - 6 месяцев. Достигнуто улучшение 
функции вегетативной нервной системы. 
Достигнуто уменьшение активности симпа-
тической нервной системы. Это оказывало 
содействие снижению офисного артериаль-
ного давления и уменьшению частоты сер-
дечных сокращений.

Tershak N.N. Autonomic dysbalancy cor-
rection in patients with the metabolic 
syndrome with the physical rehabilitation 
methods. The results of influence of the au-
thor program of physical rehabilitation are 
rotined on activity of sympathetic and para-
sympathetic link of the vegetative nervous 
system. 126 patients with the metabolic syn-
drome and 47 health persons (control group) 
were examined. Duration of experiment - 6 
months. The improvement of function of the 
vegetative nervous system is attained. Dimin-
ishing of activity of the sympathetic nervous 
system is attained. It rendered assistance to 
the decline of office arteriotony and diminish-
ing of frequency of heart-throbs.

Ключові слова:
метаболічний синдром, вегета-
тивний дисбаланс, фізична реабі-
літація, артеріальний тиск, час-
тота серцевих скорочень.
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сокращений.
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Вступ. 1

Прогрес цивілізації супроводжується зміною стилю 
життя, який характеризується поширеністю стресових 
ситуацій, недостатньою руховою активністю, збіль-
шенням у раціоні кількості рафінованих вуглеводів і 
тваринних жирів. Сукупність поведінкових і генетич-
них змін сприяє розвитку ланцюга метаболічних пору-
шень, які є однією з найважливіших проблем сучасної 
медицини і реабілітації. 

Метаболічний синдром (МС) – це комплекс пору-
шень вуглеводневого й жирового обміну, а також меха-
нізмів регуляції артеріального тиску (АТ) і функції ендо-
телію, що обумовлено зниженням чутливості тканин до 
інсуліну – інсулінорезистентністю [2]. Провідну роль у 
патогенезі МС, зокрема АГ, а також ускладнень, що ви-
никають при ньому, відіграє підвищення функції сим-
патичної ланки вегетативної нервової системи (СНС), 
про що свідчать дані визначення вмісту норадреналіну 
в сироватці крові та сечі, спектр аналізу ритму серця та 
інші [1, 4, 7, 8, 9]. 

Як відомо, СНС виконує в організмі важливі функції. 
Вона забезпечує його життєдіяльність, можливість при-
стосування та виживання. У осіб зі стабільним підви-
щенням артеріального тиску (АТ), що має місце при МС, 
спостерігається змінений рівень симпато-адреналової 
активності за рахунок підвищення вивільнення нора-
дреналіну симпатичними гангліями та адреналіну над-
нирниками. Порушення адренергічної іннервації при-
водить до підвищеної потреби споживання води та їжі 
і збільшення маси тіла, зниження чутливості тканин до 
інсуліну. При підвищенні тонусу СНС характерні змі-
ни ліпідного метаболізму, гіперінсулінемія й атерогенні 
ураження стінок судин [9].

Водночас стверджено, що всі біохімічні механізми 
гомеостазу організму людини запрограмовані з ура-
хуванням високого ступеня фізичної активності. Тому 
саме вона є відправним пунктом програм реабілітації 
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хворих з МС, оскільки м’язи – це основне місце, де ути-
лізується глюкоза. 

Значення м’язових зусиль у процесі реабілітації хво-
рих на МС визначається не стільки спалюванням над-
лишкових калорій, скільки універсальним регулюючим 
впливом на метаболічні процеси і функціональний стан 
окремих органів і систем організму. 

Систематична м’язова стимуляція сприяє відновлен-
ню активності СНС, оскільки зниження ліполітичної й 
теплоутворюючої функцій, які контролюються в зна-
чній мірі саме цим відділом нервової системи, є одним 
із факторів зсуву рівноваги в системі ліпогенез-ліполіз 
в бік першого [3, 4, 6, 8].

Фізичні навантаження (ФН) сприяють підвищенню 
потенційних можливостей СНС. Так, емоційні й фізич-
ні навантаження у тренованих осіб супроводжуються 
меншим викидом катехоламінів у порівнянні з особа-
ми, які регулярно не тренуються. Функціональна актив-
ність симпатичної іннервації працюючих м’язів підви-
щується [8].

Під час ФН рівень адреналіну майже в усіх тканинах 
підвищується, що підтверджує адаптаційну роль САС 
до фізичних вправ [8]. У результаті систематичних тре-
нувань регуляторні механізми адаптуються до фізичної 
активності. Згідно з даними літератури, після ФН про-
дукція катехоламінів зменшується, що є одним з мож-
ливих механізмів зниження АТ.

У літературі існує значна кількість робіт, присвяче-
них дослідженню ролі ФН при АГ, ожирінні, ЦД ІІ типу, 
проте недостатньо конкретних матеріалів щодо застосу-
вання фізичних вправ у хворих на МС [5]. Враховуючи 
приведені вище дані, можна дійти висновку, що шля-
хом тривалого систематичного застосування ФН можна 
впливати на активність СНС, оптимізація якої приведе 
до усунення важливих патогенетичних механізмів про-
гресування МС.

Робота виконана у межах комплексної теми «Роль 
засобів немедикаментозного впливу на організм як пре-
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вентивного фактора виникнення і прогресування пато-
логії внутрішніх органів» (номер державної реєстрації 
0105U004575).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було вивчення впливу автор-

ської програми фізичної реабілітації на активність сим-
патичної і парасимпатичної ланок вегетативної нерво-
вої системи.

Матеріал і методи дослідження. 
Нами обстежено 126 хворих на метаболічний син-

дром (62 чоловіки і 64 жінки) і 47 практично здорових 
осіб (25 чоловіків і 22 жінки), які склали контрольну 
групу. Середній вік обстежених контрольної групи 
складав 54,3±1,6 років, середній вік хворих на метабо-
лічний синдром складав 56,5±1,2 (р>0,05). 

Хворих на метаболічний синдром було розподіле-
но на 2 групи: основна група 1 і основна група 2. До 
складу основної групи 1 ввійшли 32 чоловіки (серед-
ній вік 55,7±1,1 роки) і 33 жінки (середній вік 57,1±1,4 
років). До складу основної групи 2 ввійшли 30 чолові-
ків (середній вік 57,5±1,3 років) і 31 жінка (середній вік 
53,8±1,8 років).

Хворі основної групи 1 застосовували загально-
прийнятий комплекс, який включав дієту з обмеженням 
вживання вуглеводів, медикаментозне лікування, реко-
мендацію ходити пішки не менше 30 хв. на добу. Хворі 
основної групи 2 проходили реабілітацію за розробле-
ною нами програмою. Авторська програма включала: 
ранкову гігієнічну гімнастику (щодня по 15 хв.), комп-
лекс загальнорозвиваючих вправ (тричі на тиждень по 
30 хв.), велоергометричне тренування (тричі на тиждень 
по 15-20 хв.), хода і біг підтюпцем (двічі на тиждень по 
30 хв.), вправи на тренажерах (двічі на тиждень). Крім 
цього, хворі дотримувалися низько вуглеводневої дієти 
і приймали медикаментозне лікування за стандартною 
схемою.

Для оцінки функціонування вегетативної нервової 
системи обчислювали індекс Кердо, проводили пробу 
з ізометричним навантаженням і активну ортостатичну 
пробу.

Крім того, аналізували показники варіабельності сер-
цевого ритму (система 24-годинного моніторування й 
аналізу ВСР, версія: HRV 1,5; JSC “Solvaig”, 1997-1998), 
рекомендовані робочою групою Європейського товари-
ства кардіології й Північноамериканського товариства 
кардіостимуляції й електрофізіології, з 10-хвилинних 
відрізків ЕКГ у стані спокою та при проведенні актив-
ної ортостатичної проби: 

потужність у діапазоні низьких частот LF, мс• 2 
(0,04-0,05 Гц);
потужність у діапазоні високих частот HF, мс• 2 
(0,15-0,4 Гц);
співвідношення LF/HF;• 
вегетативне співвідношення при активній ортоста-• 
тичній пробі (LF/HF АОП);
коефіцієнт, який характеризує відношення інтервалу • 
R-R на 30-му ударі до R-R на 15-му ударі при вико-
нанні ортостатичної проби (К 30/15).

Розмір і співвідношення різних хвиль серцевого рит-
му дозволяли оцінити тонус симпатичного (LF) й пара-
симпатичного (HF) відділів ВНС, а також ефективність 
барорефлекторної регуляції АТ. За співвідношенням LF 
до НF характеризували вегетативний баланс організму, 
фізіологічним еквівалентом якого є взаємодія симпа-
тичної й парасимпатичної ланок. 

Результати дослідження
У ході нашого початкового дослідження пробами 

для оцінки функціональної спроможності ВНС у хво-
рих на метаболічний синдром було стверджено наяв-
ність вегетативного дисбалансу, який характеризується 
перевагою симпатичної активності [1]. 

Після 6-місячного впровадження програми фізич-
ної реабілітації за пробами для оцінки функціональ-
ної спроможності вегетативної нервової системи нами 
встановлено наступні результати (табл. 1). 

У хворих основної групи 2 вірогідно зменшилися 
індекс Кердо (p<0,05) і величина приросту ДАТ на 3-й 
хвилині виконання проби з ізометричним навантажен-
ням (p<0,05). Вірогідної динаміки результатів вище зга-
даних тестів у хворих основної групи 1 після проведе-

Таблиця 1
Результати проб для оцінки функціональної спроможності вегетативної нервової системи після проведеної 

корекції (X +Sx )

Показники Контрольна група 
(n=47)

Основна група 1
(n=60)

Основна група 2
(n=55)

До корекції
Індекс Кердо 1,07±0,01 1,31±0,03* 1,27±0,02*
Проба з ізометричним наван-
таженням: приріст ДАТ на 3-й 
хвилині, мм. рт. ст.

15,1±1,3 25,4±2,1* 24,9±1,7*

Після корекції

Індекс Кердо 1,07±0,01 1,23±0,07 1,11±0,03•

Проба з ізометричним наван-
таженням: приріст ДАТ на 3-й 
хвилині, мм. рт. ст.

15,1±1,3 21,7±1,7 16,97±1,9•

Примітки:

1. * - зміна показника достовірна у порівнянні з контрольною групою 
(p<0,05); 
2. • - зміна показника достовірна у порівнянні з його величиною до корекції 
(p<0,05).
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ної корекції нами не відзначено.
Сприятливий ефект проведеного комплексу реабілі-

таційних заходів за розробленою нами програмою щодо 
покращення функції ВНС стверджено також на підставі 
аналізу результатів ортостатичної проби (табл. 2).

Так, приріст ЧСС після 3-хвилинного перебування 
у вертикальному положенні у хворих основної групи 2 
складав, у середньому, 11,18±0,1 уд./хв., що є вірогідно 
менше, ніж на початку дослідження (р<0,05). Такий ре-
зультат ортостатичної проби, згідно даних літератури, 
оцінюється як добрий. 

У хворих основної групи 1 ЧСС збільшилася, у се-
редньому, на 17,82±1,9 уд./хв. (р>0,05), що дає підстави 
оцінити результат проби як задовільний.

Водночас після зміни положення тіла з горизонталь-
ного на вертикальне у хворих основної групи 2 спосте-
рігали зниження САТ, в середньому, на 8,99±0,15 мм рт. 
ст., що вірогідно менше, ніж при початковому тестуван-
ні (р<0,05). Зниження САТ на величину, меншу від 10 
мм рт. ст. під час виконання ортостатичної проби роз-
цінюється як відповідне до нормальних показників, про 
що свідчить результат обстеження контрольної групи 
здорових. У хворих основної групи 1 САТ, у середньо-
му, знизився на 18,43±0,53 мм рт. ст. (р>0,05), що оці-
нюється як межовий показник проби.

Результати повторного моніторування варіабельнос-
ті серцевого ритму після тривалого впровадження ав-
торської програми приведено у табл. 3. 

Таблиця 2
Результати активної ортостатичної проби після проведеної корекції, (X +Sx )

Показник Вихідне горизонталь-
не положення тіла

Вертикальне поло-
ження тіла (3 хв.) Різниця Вертикальне поло-

ження тіла (10 хв.)
Контрольна група (n=47)

ЧСС, уд./хв. 66,11±5,47 78,37±5,74 +12,26±0,39 67,83±6,75
САТ мм. рт. ст. 123,45±3,78 116,63±3,34 -4,82±0,23 118,47±3,76

Основна група 1 (n=60)
ЧСС, уд./хв. 80,12±4,34 104,51±6,17* +24,39±0,86* 97,24±5,40*

після 77,81±1,9 95,63±3,1 +17,82±1,9 85,13±4,2
САТ мм рт ст 144,14±3,57* 123,37±5,76 -20,77±0,84* 136,28±4,16*

після 136,54±2,61 120,11±3,71 -18,43±0,53 127,35±3,11
Основна група 2 (n=55)

ЧСС, уд./хв. 79,73±5,17 101,51±5,21* +21,78±0,32* 94,47±5,74*
після 89,13±1,13 100,31±2,35 +11,18±0,1• 78,93±3,71

САТ мм. рт. ст. 147,35±2,11* 135,55±4,38* -11,80±0,41* 141,68±4,52*
після 131,67±3,14• 122,68±3,59 -8,99±0,15• 125,67±3,21•

Примітки: 1. * - зміна показника достовірна у порівнянні з контрольною групою (p<0,05); 
2. • - зміна показника достовірна у порівнянні з його величиною до корекції (p<0,05).

Таблиця 3 
Показники моніторування варіабельності серцевого ритму після проведеної корекції, (X +Sx )

Показники Контрольна група
(n=47)

Основна група 1
(n=60)

Основна група 2
(n=55)

До корекції

LF, мс2 668,0±29,95 889,6±34,75* 815,6±32,77*

HF, мс2 316,1±23,18 304,2±27,17 290,2±27,34

LF/HF 2,11±0,18 3,39±0,16* 3,23±0,18*

LF/HF АОП 2,92±0,19 5,98±0,36* 6,21±0,23*

К 30/15 1,05±0,009 1,00±0,006* 0.98±0,003*

Після корекції

LF, мс2 668,0±29,95 801,57±42,15 671,85±30,68•

HF, мс2 316,1±23,18 283,24±21,15 297,13±31,2

LF/HF 2,11±0,18 3,00±0,17 2,39±0,13•

LF/HF АОП 2,92±0,19 5,65±0,41 4,13±0,21•

К 30/15 1,05±0,009 1,02±0,009 1,04±0,005•

Примітки: 1. * - зміна показника достовірна у порівнянні з контрольною групою (p<0,05); 
2. • - зміна показника достовірна у порівнянні з його величиною до корекції (p<0,05).
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При аналізі ритмограм хворих відзначено вірогідне 
зменшення потужності у діапазоні низьких частот LF 
(p<0,05), що свідчить про зменшення активності сим-
патичної ланки ВНС. За сталої потужності у діапазоні 
високих частот HF зменшилося співвідношення LF/HF 
(p<0,05), що свідчить про більш збалансовану діяль-
ність обох ланок ВНС. Останнє може бути аргументо-
вано і суттєвим зменшенням показників LF/HF АОП 
(p<0,05) і К 30/15 (p<0,05).

У пацієнтів основної групи 1 вірогідної динаміки 
параметрів варіабельності серцевого ритму не відзна-
чено.

Відновлення збалансованої діяльності обох ланок 
вегетативної нервової системи сприяло тому, що у об-
стежених хворих, які займалися за розробленою нами 
програмою (основна група 2), встановлено вірогідне 
зниження САТ (p<0,05), і ЧСС (p<0,05) у стані спокою 
(табл. 4). 

У пацієнтів основної групи 1 вірогідних змін пара-
метрів офісного АТ і ЧСС у спокої не встановлено. При 
цьому середньостатистичні значення САТ і ДАТ осно-
вної групи 2, яка займалася за авторською програмою, 
зменшилися до рівня нормотензійних величин, в той 
час як аналогічні показники основної групи 1 залиши-
лися на рівні АГ І ст.

Але все ж нам не вдалося досягнути рекомендова-
них для хворих на метаболічний синдром рівнів АТ. Це 
також свідчить про необхідність продовження занять за 
розробленою нами програмою.

Висновки
1. У хворих, які займалися за авторською програмою 

реабілітації, покращилася функція вегетативної нерво-
вої системи, що стверджено на підставі результатів ор-
тостатичної проби, обчислення індексу Кердо, проби з 
ізометричним навантаженням.

2. Аналіз варіабельності серцевого ритму підтвер-
див зменшення надмірної активації симпатичної ланки 
вегетативної нервової системи, що сприятливо відобра-
зилося на рівнях АТ і ЧСС.

3. Реалізація авторської програми дала змогу віро-

Таблиця 4
Параметри офісного артеріального тиску після проведеної корекції(X +Sx )

Показники Контрольна група
(n=47)

Основна група 1
(n=60)

Основна група 2
(n=55)

До корекції

САТ, мм. рт. ст. 122,5±2,4 162,2±3,5* 165,4±3,2*

ДАТ, мм. рт. ст. 78,2±3,0 95,0±3,3* 94,0±3,1*

ЧСС, уд./хв 71,9±3,4 85,7±2,0* 88,4±1,8*

Після корекції

САТ, мм. рт. ст. 122,5±2,4 149,5±4,1 132,1±3,7•

ДАТ, мм. рт. ст. 78,2±3,0 92,4±3,1 86,7±1,9

ЧСС, уд./хв 71,9±3,4 84,2±2,1 77,1±3,5•

Примітки: 1. * - зміна показника достовірна у порівнянні з контрольною групою (p<0,05); 
2. • - зміна показника достовірна у порівнянні з його величиною до корекції 
(p<0,05).

гідно зменшити вегетативний дисбаланс – вагому ланку 
патогенезу метаболічного синдрому, чим обґрунтову-
ється доцільність її застосування у лікувальних закла-
дах і реабілітаційних центрах.

Перспективним напрямком даного дослідження є 
пролонговане спостереження за хворими у процесі ви-
конання ними занять за розробленою нами програмою.
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Організація навчального процесу майбутніх фахівців фізичного 
виховання і спорту на основі інтегрованих курсів

Тимошенко О.В.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Анотації:
Проведено аналіз навчальних пла-
нів американських, європейських 
і українських освітніх закладів, які 
здійснюють професійну підготовку 
майбутніх фахівців фізичного ви-
ховання і спорту. Обґрунтована 
необхідність зменшення кількості  
дисциплін за рахунок розробки і 
введення інтегрованих курсів. На-
ведений перелік інтегрованих кур-
сів, які входять до навчального пла-
ну підготовки майбутніх вчителів 
фізичної культури в Національному 
педагогічному університеті імені 
М.П. Драгоманова.

Тимошенко А.В. Организация учебного 
процесса будущих специалистов физиче-
ского воспитания и спорта на основе ин-
тегрированных курсов. Проведен анализ 
учебных планов американских, европейских 
и украинских образовательных заведений, 
которые осуществляют профессиональную 
подготовку будущих специалистов физи-
ческого воспитания и спорта. Обоснована 
необходимость уменьшения количества 
дисциплин за счет разработки и введения ин-
тегрированных курсов.  Приведен перечень 
интегрированных курсов, которые входят в 
учебный план подготовки будущих учителей 
физической культуры в Национальном педа-
гогическом университете имени М. П. Драго-
манова.

Tymoshenko O.V. Organization of edu-
cational process of future specialists of 
physical training and sport on the basis 
of integrated courses. The analysis of 
curricula of American, European and Ukrai-
nian educational establishments which 
carry out professional preparation of future 
specialists of physical education and sport 
is conducted in this article. The necessity 
of diminishing of amount of disciplines is 
grounded due to development and intro-
duction of integrated courses. The list of in-
tegrated courses which are included in the 
curriculum of preparation of future teachers 
of physical culture in the National Pedagog-
ical Dragomanov University is resulted.

Ключові слова:
дисципліна, інтегрований курс, 
кредитно-модульна система, на-
вчальний план, професійна підго-
товка.
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Вступ.1

Досліджуючи зміст освіти й аналізуючи з цією ме-
тою навчальні плани педагогічного вузу, виявляємо 
загальну тенденцію: плани змінюються тільки бік на-
сичення їх нормативними дисциплінами. Зміст освіти 
складається стихійно в міру розвитку наукового знання 
у відповідних навчальних дисциплінах. До середини 
ХХ ст. ця традиція все ще не викликала протиріч і не-
доліків в освіті. Але в наш час спостерігається значне 
перевантаження як навчальних планів дисциплінами, 
так і дисциплін навчальною інформацією. І, як наслі-
док, за даними В. П. Безпалька [1], – «масова низька 
успішність тих, хто займається, великий рівень відсіву 
з навчальних закладів і перетворення освіти, на проти-
вагу сподіванням великого Я. А. Коменського, із задо-
волення і радості в суспільний стрес і жах». Виникла 
багатопредметність, яка привела до невиправданого 
збільшення навчального часу і кількості дисциплін, а як 
результат – до значного перевантаження студентів. 

Все вищенаведене вступає в протиріччя з професій-
ною підготовкою фахівців, яка здійснюється в багатьох 
європейських країнах, зокрема, і тих, що підписали 
Болонську конвенцію, де навчальний процес організо-
ваний за кредитно-модульною технологією. При цьому 
для переходу на кредитно-модульну систему організації 
навчання, на думку П.І Сікорського [6], необхідно реа-
лізувати такі першочергові заходи:

- порівняти навчальні плани вищих закладів освіти 
України із навчальними планами країн Болонського про-
цесу та узгодити їхні інваріативні частини (до 70%);

- централізовано затвердити єдині терміни аудитор-
ного навчання в вищих навчальних закладах;

- використовуючи можливості дидактичної інтегра-
ції, зменшити кількість різних навчальних дисциплін 
до п’яти для кожного курсу і розмежувати поняття на-
вчальної дисципліни й інтегрованого курсу: інтегрова-
ний курс складається з окремих автономних дисциплін;

- централізовано для кожного напряму підготовки 
© Тимошенко О.В., 2010

затвердити інваріативну частину навчальних планів і 
програм, також концепцію формування навчальними 
закладами варіативної частини програми;

- уніфікувати поняття дидактичного кредиту, вихо-
дячи з європейських вимог (1 кредит = 36 годин);

- конкретизувати державний стандарт вищої осві-
ти, визначивши структуру елементів знань для повного 
засвоєння даного навчального предмета, дисципліни, 
курсу та ступеня підготовки.

- укласти перехідні структурно-логічні схеми – ви-
кладання навчальних дисциплін в кредитних вимірах, 
за модульним принципом.

Робота є складовою частиною тематичного плану 
науково-дослідних робіт Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова «Зміст освіти, 
форми і засоби підготовки вчителів», який затвердже-
ний Вченою радою НПУ імені М.П. Драгоманова (про-
токол №6 від 25 грудня 2003 року).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета досліджень – теоретично обґрунтувати й роз-

робити інтегровані курси для організації та здійснення 
навчального процесу з метою професійної підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури. 

Результати досліджень.
Для переходу на нову систему організації навчаль-

ного процесу необхідно кожний інтегрований курс і 
навчальну дисципліну оцінити в залікових одиницях 
(кредитах): розробити ефективні методики проведен-
ня аудиторних і позааудиторних занять, упровадити 
модульно-рейтингову систему контролю знань, розро-
бити й видати інформаційні матеріали, які необхідні 
кожному студенту для ознайомлення з новою системою 
організації навчального процесу.

Однак під час складання навчального плану і додатків 
до дипломів необхідно враховувати деякі особливості, 
що притаманні Європейській системі професійної 
підготовки, яка базується на кредитно-модульній 
системі підготовки фахівця. Тому одним із завдань 
даної роботи було здійснення порівняльного аналізу 
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та виявлення шляхів наближення змісту фізкультурної 
освіти бакалавра фізичного виховання та спорту, 
зокрема вчителя фізичної культури в українських вищих 
навчальних закладах до змісту освіти в зарубіжних 
навчальних закладах, у яких поділ на ступені бакалавра 
й магістра найбільш чітко зафіксований. 

З 1995 року в межах програми «Сократ», як зауважує 
Л.П. Сущенко [7, 101], почала створюватися європей-
ська модель програми професійної підготовки кадрів 
для галузі «Фізична культура і спорт», а також з Євро-
пейським товариством фізичного виховання - програми 
професійного сертифіката. Внаслідок цих робіт була 
уніфікована «європейська модель» навчальних планів 
вищих фізкультурних навчальних закладів, де подана 
кількість навчальних годин з окремих блоків і дисци-
плін, наприклад, до першого блоку дисциплін входять: 
фізіологія, анатомія, здоров’я, біомеханіка, статистика, 
біохімія, біометрія, біологія-гістологія, фізика, хімія; до 
другого блоку входять: соціологія, філософія, іноземні 
мови, право; до третього блоку входять: дидактика, пе-
дагогіка, психологія; до четвертого блоку входять: ди-
дактика, історія, теорія і методика фізичного виховання, 
організація, теорія руху, антропомоторика; до п’ятого 
блоку входять; плавання, легка атлетика, гімнастика, 
ритміка, ігри, танці, рекреація, предмети за вибором, 
лижний спорт, заняття на природі.

За Н.Б. Бомовою [2], у навчальних планах вищих на-
вчальних закладів різних зарубіжних країн співвідно-
шення циклів дисциплін і розподіл їх за роками суттєво 
відрізняються. Для підтвердження наведених фактів 
нами порівнювалися типові навчальні плани, за якими 
навчаються студенти українських вищих навчальних за-
кладів, зокрема Національного педагогічного універси-
тету імені. М.П. Драгоманова, та студенти університетів 
зарубіжних країн,  а саме Опольського політехнічного 
університету (Польща) й Університету штату Північної 
Дакоти (США) в розрізі циклів соціально-гуманітарної 
та економічної підготовки, природничо-наукової підго-
товки, професійно-орієнтованої підготовки та вибірко-
вих дисциплін.

В цілому українська програма відрізняється тим, що 
значно більша ніж у зарубіжних ВНЗ частина годин від-
водиться на вивчення дисциплін, які належать до ци-
клу соціально-гуманітарної та економічної підготовки, 
тоді як в західних програмах –  на опанування циклів 
науково-природничої, практичної і професійної підго-
товки (табл. 1). При цьому кількість часу, який відво-
диться на вивчення вибіркового циклу в українських та 
польських програмах підготовки значно менша, ніж в 
американських. Ще однією відмінністю є значна подріб-
неність дисциплін в українській програмі. Так, струк-
туру плану підготовки бакалавра фізичного виховання 
та спорту Опольського політехнічного університету 
формують 36 дисциплін. З них 5% циклу соціально-
гуманітарної та економічної підготовки, 27% циклу 
науково-природничої підготовки, 55% циклу практичної 
і професійної підготовки та 13% вибіркового циклу. При 
цьому 29 дисциплін належать до нормативної частини, 
7 - до вибіркового циклу підготовки. А в Університеті 
штату Північної Дакоти навчальний план містить лише 
29 дисциплін, з яких 6%  циклу соціально-гуманітарної 
та економічної підготовки, 20% циклу науково- природ-

ничої підготовки, 50% циклу практичної і професійної 
підготовки та 24% дисциплін вибіркового циклу. На-
ведені дані  підтверджують дослідження Ю. Войнара 
[7, 101], який зазначає, що в середньому до навчальних 
планів підготовки фахівців у європейських країнах вхо-
дять 38 дисциплін, при цьому простежується єдність 
лише за основними блоками дисциплін. За даними ав-
тора, плани підготовки майбутніх фахівців фізичного 
виховання і спорту, зокрема вчителів фізичної культури 
складаються з 5-ти блоків (циклів), а саме: цикл загаль-
нонаукових дисциплін, цикл соціально-гуманітарних 
дисциплін, цикл педагогічних дисциплін, цикл спеці-
альних дисциплін і цикл спортивних дисциплін. 

Також цікавим є те, що у 50-70 роках навчальні пла-
ни вищих навчальних закладів нашої країни, які готу-
вали майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту, 
зокрема вчителів фізичної культури, складалися в се-
редньому з 25 дисциплін, у 80-90-х роках – з 29 дис-
циплін [8 , 101].    

Що стосується Державних стандартів вищої освіти 
зі спеціальності 6.010100 «Педагогіка і методика серед-
ньої освіти (фізична культура)», то в програмі підготов-
ки майбутніх учителів фізичної культури разом з дис-
циплінами, які належать до вибіркової частини циклу 
підготовки, в середньому становить 62. (рис. 1). При 
цьому слід зазначити, що кількість блоків (циклів), по-
рівняно і з навчальними планами підготовки фахівців у 
зарубіжних країнах менша і становить 4. З них до циклу 
соціально-гуманітарної та економічної підготовки на-
лежить 20% дисциплін, до циклу науково-природничої 
підготовки  21%, до циклу практичної і професійної 
підготовки  47% дисциплін. Що стосується вибіркової 
частини циклу підготовки, то він містить 12% дисци-
плін.

Відмінність навчальних планів підготовки майбут-
ніх учителів фізичної культури, за якими здійснюється 
підготовка в Інституті фізичного виховання та спорту 
НПУ імені М.П. Драгоманова від Державних галузевих 
стандартів полягає у створенні інтегрованих курсів, які 
вивчаються, що дало можливість зменшити їхню кіль-
кість і дисциплін до 39, при цьому зміст підготовки не 
змінився.

Інтеграція навчальних дисциплін, як зазначає В.К. 
Сидоренко, має ґрунтуватися на таких дидактичних по-
ложеннях: супідрядність функцій окремих навчальних 
дисциплін; економічність – ущільнення й концентрація 
навчального матеріалу, усунення дублювання в його ви-
вченні; сталість інтегративного базису, об’єднання двох 
навчальних дисциплін на основі одного із них; наяв-
ність достатнього обсягу навчального матеріалу, який 
може бути вивчений на базі іншої дисципліни [5, 33].

Ці положення повно розкрито в курсі «Педагогі-
ка». Саме тому в кінці 80-х років у Ленінградському 
педагогічному інституті на кафедрі педагогіки І.А. 
Колеснікова почала готувати нову програму курсу, пе-
редбачивши інтеграцію педагогічних курсів «Вступ до 
вчительської спеціальності», «Дидактика», «Теорія ви-
ховання». Запропонований варіант програми включає 
розділи: «Теоретико-методологічні основи педагогіки», 
«Цілісний навчально-виховний процес», «Організація 
єдності навчально-виховного процесу». На відміну від 
охарактеризованих вище програм курсу «Педагогіка», 
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в Полтавському педагогічному інституті з 90-х років 
апробують програму курсу «Теорія та історія педагогі-
ки», в якому інтегровано такі педагогічні дисципліни, 
як «Історія педагогіки», «Дидактика», «Теорія вихован-
ня» і «Школознавство» [3, 340-341].

Інтегровані курси - це сукупність навчальних дисци-
плін, які належать до певної галузі вивчення. При цьому 
кожна дисципліна може становити як один модуль, так 
і складатися з декількох модулів, залежно від кількості 
кредитів/годин, які виділені на їх вивчення. Модульне 
ділення будується на основі строгого системного ана-
лізу понятійного апарату курсу, що дає можливість ви-
ділити групи основних понять, логічно й компактно 
групувати матеріал, запобігати повторенню всередині 
курсу, скоротити його обсяг на 30% і більше відсотків. 

Зокрема інтегрований курс «Морфофункціональні 
та метаболічні основи фізичного виховання і спорту» 
складається з 4 дисциплін, а саме: «Анатомії людини 
і Спортивної морфології», які являють собою два мо-
дулі  відповідно «Анатомія людини і Спортивна мор-
фологія». «Фізіологія людини», «Вікова фізіологія» та 

«Біохімія і біохімічні основи фізичного виховання» ста-
новлять один модуль відповідно кожна. 

До інтегрованого курсу «Медико-біологічні основи 
фізичного виховання і спорту», ввійшло 4 дисципліни, 
кожна з яких становить один модуль, зокрема, «Основи 
медичних знань», «Загальна гігієна і гігієна фізичних 
вправ», «Фізіологія фізичного виховання і спорту» та 
«Біомеханіка».

Інтегрований курс «Теорія і методика фізичної куль-
тури» складається з 5 дисциплін, а саме: вступ до спе-
ціальності, історія фізичної культури, теорія і методика 
фізичного виховання (ТМФВ), теорія і методика оздо-
ровчої фізичної культури, дитячий та юнацький спорт. 
При цьому дисципліна ТМФВ складається з трьох мо-
дулів:  теорія фізичного виховання, методика розвитку 
фізичних якостей, фізичне виховання школярів, а всі 
інші дисципліни представлені як один модуль кожна. 
Крім цього, з усього інтегрованого курсу «Теорія і ме-
тодика фізичної культури» передбачається підсумковий 
модульний контроль. 

До інтегрованого курсу «Теорія і методика рухли-

Таблиця 1
Питома вага основних блоків дисциплін у структурі програми освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 

фізичного виховання в Україні та за кордоном

Блок дисциплін
НПУ імені 

М. П. Драгома-
нова

Опольський політехнічний 
університет (Польща)

Університет штату 
Північної Дакоти (США)

Дисципліни соціально-
гуманітарної та економічної 

підготовки
20% 5% 6%

Дисципліни науково-природничої 
підготовки 21% 27% 20%

Дисципліни практичної та 
професійної підготовки 47% 55% 50%

Вибіркові дисципліни 12% 13% 24%

Рис. 1 Порівняльна характеристика наявності дисциплін у різних навчальних планах підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури
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вих і спортивних ігор» увійшло п’ять дисциплін, що 
відповідає одному модулю кожна, зокрема це: «Рухливі 
ігри», «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол» та «Ганд-
бол». До інтегрованого курсу «Основи здоров’я» нале-
жать такі модулі, як «Валеологія» та «Методика викла-
дання предмету «Основи здоров’я»». Інтегровані курси 
«Медико-біологічний контроль у фізичному вихованні 
з основами математичної статистики» і «Організація та 
управління у сфері фізичної культури» складаються з 
окремих модулів, а сам: Основ лікарсько-педагогічного 
контролю і математичної статистики, організації і 
управління у сфері фізичної культури, економіки фізич-
ної культури. Що стосується «Фізичної реабілітації», то 
цей курс складається з двох модулів, а саме: «Загальної 
фізичної реабілітації» та «Масажу». Це спостерігається 
і при розробці такого інтегрованого курсу, як «Теорія і 
методика викладання гімнастики», який складається із 
«Основної гімнастики» та «Ритміки і хореографії».

Крім цього, до курсу «Теорія і методика викладан-
ня легкої атлетики» ввійшло 4 модулі, а саме: «Бігові 
вправи», «Стрибки», «Метання» і «Багатоборства». 
Інтегрований курс «Теорія і методика викладання пла-
вання» представлений двома модулями: «Спортивне 
плавання» і «Прикладне плавання». А такі дисципліни 
як «Атлетизм», «Лижний спорт» та «Спортивні двобої» 
складаються з одного модуля. При цьому в навчальному 
плані ці дисципліни виділені окремо кожна, оскільки на 
їх вивчення виділено досить багато часу.

Практичне засвоєння спеціальних модулів розкрило 
перспективи підготовки студентів за додатковою спеці-
алізацією. Однак не всі елективні модулі «рентабельні» 
в розумінні наступного працевлаштування випускників 
факультетів фізичного виховання і правомірності доку-
ментів, які визначають їх спеціалізацію. У зв’язку з цим 
нами розроблений наступний перелік основних вимог, 
які ставляться до організації підготовки студентів за до-
датковою спеціалізацією:

можливість їх вивчення без шкоди  (в часовому вира-1. 
жений) для основних дисциплін фізкультурних спе-
ціальностей і без значного збільшення навчального 
навантаження студентів; 
наявність у ВНЗ висококваліфікованих фахівців, які 2. 
здатні до певної переорієнтації, розширення й допо-
внення навчальних програм за певними дисциплі-
нами, а також матеріально-технічної та спортивно-
матеріальної баз;
можливість по закінченні ВНЗ суміщати дві спеціаль-3. 
ності при роботі в одному закладі;
зміна акцентів  у кадрових потребах суспільства;4. 
збереження правових норм, що визначають правомір-5. 
ність посвідчень за додатковими спеціальностями і 
спеціалізацією.

На сьогоднішній день в Інституті фізичного вихо-
вання та спорту НПУ імені М.П. Драгоманова здійсню-
ється підготовка майбутніх учителів фізичної культури 
за наступною додатковою спеціалізацією: практичний 
психолог (в тому числі в галузі фізичної культури та 
спорту), організатор спортивно-оздоровчого туризму та 
спортивно-масова робота (керівник спортивної секції з 
футболу).

Розроблені навчальні плани дають можливість отри-
мувати додаткову спеціалізацію без введення нових ін-

тегрованих курсів, а лише з додаванням нових модулів 
до інтегрованого курсу. Наприклад, до інтегрованого 
курсу «Практична психологія» були додані наступні мо-
дулі: педагогічна психологія, вікова психологія, психо-
логічне консультування і психокорекція, основи психо-
терапії, психологія конфліктів, психологія спілкування, 
організація психологічної служби та психологія спорту. 
Навчальний план з додатковою спеціалізацією «Органі-
затор спортивно-оздоровчого туризму» містить інтегро-
ваний курс «Теорія і методика викладання спортивно-
оздоровчого туризму», до якого для забезпечення 
підготовки фахівців за даною спеціалізацією введені 
додаткові модулі: технологія рекреаційно-оздоровчої 
діяльності, орієнтування і топографія, оздоровчий ту-
ризм, організація і методика спортивно-туристичної 
роботи, спортивні споруди та туристичне обладнання, 
організація і проведення туристичних походів. Що сто-
сується навчального плану з додатковою спеціалізацією 
«Керівник спортивної секції з футболу», то до інтегро-
ваного курсу «Теорія і методика викладання футболу» 
введено додаткові модулі: міні–футбол (футзал) та 
методика викладання, методика суддівства у футболі, 
дитячий і юнацький спорт та організація і проведення 
навчально-тренувального процесу юних футболістів.

Пошук і розробка моделей нової спеціалізації у 
ВНЗ, які готують майбутніх учителів фізичної культу-
ри, є необхідним завданням, що ставить перед вищим 
навчальним закладом суспільство і вимагає створення 
всіх умов, включаючи рівень науково-методичної та 
науково-дослідницької діяльності, систематичне підви-
щення кваліфікації кадрів, залучення фахівців з інших 
вітчизняних і зарубіжних навчальних закладів, розши-
рення матеріально-технічної бази. Реалізація даного на-
прямку істотно підвищує соціальне значення і захище-
ність як випускника ВНЗу, так і самих вищих начальних 
закладів.

Необхідно зауважити, що, використовуючи можли-
вості дидактичної інтеграції, зменшити кількість різних 
навчальних дисциплін до п’яти для кожного семестру і 
застосовувати при цьому інтенсивне вивчення модулів 
під час підготовки майбутніх учителів фізичної куль-
тури не є можливим, виходячи із специфіки даної спе-
ціальності. Так, майже 30% усіх дисциплін належить 
до практичних модулів, що приводить до збільшення 
рухової активності студентів. Враховуючи те, що всі 
студенти підвищенню своєї спортивної майстерності 
відводять значно більше часу, ніж це передбачається 
навчальним планом інтенсивне вивчення практичних 
дисциплін приведе до того, що об’єм фізичних наван-
тажень, враховуючи практичні заняття з різних інтегро-
ваних курсів чи дисциплін («Теорія і методика викла-
дання спортивних і рухливих ігор», «Теорія і методика 
викладання гімнастики, «Теорія і методика викладання 
плавання» тощо) і тренувальних занять, може зрости 
до 20-25 годин на тиждень, що негативно вплине на 
стан здоров’я тих, хто займається. Оскільки, за даними   
В.М. Платонова [4], середня величина об’єму фізич-
них навантажень навіть на четвертому етапі підготовки 
спортсменів (етап реалізації максимальних можливос-
тей) складає в середньому 15 – 20 годин на тиждень. Та-
ким чином, студент в один семестр вивчає в середньому 
7-8 дисциплін. 
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Висновки.
1. Відмінність навчальних планів, за якими ведеть-

ся підготовка у вітчизняних ВНЗах, вимагає суттєвого 
перегляду принципів щодо створення навчальних про-
грам підготовки майбутніх фахівців фізичної культури 
з урахуванням досвіду зарубіжних країн і сучасних ви-
мог, представлених Болонською конвенцією. 

2. Використовуючи можливості дидактичної інте-
грації було зменшено кількість різних навчальних дис-
циплін до 39 і здійснено розмежування поняття навчаль-
ної дисципліни й інтегрованого курсу: інтегрований 
курс складається з окремих автономних дисциплін.

3. Інтегровані курси - це сукупність навчальних дис-
циплін, які належать до певної галузі вивчення. При 
цьому кожна дисципліна може становити як один мо-
дуль, так і складатися з декількох модулів, залежно від 
кількості кредитів/годин, які виділені на їх вивчення. 

4. Модульне ділення будується на основі строгого 
системного аналізу понятійного апарату курсу, що дає 
можливість виділити групи основних понять, логічно й 
компактно групувати матеріал, запобігати повторенню 
всередині курсу, скоротити обсяг курсу на 30% і більше 
відсотків. 

Подальшого вивчення потребує розробка ефективної 
методики професійного відбору фахівців з напряму під-
готовки 6.010201 «Фізичне виховання» у вищі навчальні 

заклади, вдосконалення тестів і завдань для державної 
підсумкової атестації випускників та діагностики знань 
і вмінь майбутніх учителів фізичної культури. 
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Оперативна діагностика адаптації серця до фізичних навантажень 
на основі штучних нейронних мереж

Тімощенко О.В.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Анотації:
Розглянуті питання виявлення пору-
шення серцевого ритму у фізкультур-
ників та спортсменів під час фізично-
го навантаження. Оцінка стану серця 
визначалася за даним електрокарді-
ографічного обстеження. Для інтер-
претації даних електрокардіограми 
розроблена математична модель на 
основі штучних нейронних мереж. 
Створено програмне забезпечення, 
що дозволяє проводити діагностику 
захворювань серця в області вияв-
лення різних аритмій. Впровадження 
результатів проведеної роботи може 
надати практичну допомогу при ви-
значенні порушень серцевого ритму.

Тимощенко Е.В. Оперативная диагностика 
адаптации сердца к физическим нагрузкам 
на основе искусственных нейронных се-
тей. В статье рассмотрены вопросы выявле-
ния нарушения сердечного ритма у физкуль-
турников и спортсменов во время физической 
нагрузки. Оценка состояния сердца определя-
лась по данным электрокардиографического 
обследования. Для интерпретации данных 
электрокардиограммы разработана матема-
тическая модель на основе искусственных 
нейронных сетей. Создано программное 
обеспечение, которое позволяет проводить 
диагностику заболеваний сердца в области 
выявления различных аритмий. Внедрение 
результатов проведенной работы может ока-
зать практическую помощь при определении 
нарушений сердечного ритма.

Timoshchenko E.V. The operative di-
agnostics to adaptation heart to physi-
cal load on the base of artificial neuron 
networks. In article are considered ques-
tions of the revealing the breach of the 
warmhearted rhythm beside athlete and 
athlete during physical load. The estima-
tion of the condition heart was defined as 
of electrocardiographically of the exami-
nation. Mathematical model is designed 
for interpreting electrocardiogram data on 
base artificial neuron networks. It is creat-
ed software, which allows to conduct the 
diagnostics of the heart diseases in the 
field of discovery different arrhythmias. 
Introduction result called on work can ren-
der the practical help at determination of 
the breaches of the warmhearted rhythm.

Ключові слова:
адаптація, контроль, серцевий 
ритм, електрокардіограма, нейро-
на мережа, експертна система.

адаптация, контроль, сердечный ритм, 
электрокардиограмма, нейронная сеть, 
экспертная система.

adaptation, checking, warmhearted 
rhythm, electrocardiogram, neuron 
network, expert system.

Вступ.1

Раптова смерть унаслідок занять спортом і пов’язані 
з нею ускладнення медичного та юридичного характе-
ру існує як проблема вже понад 2500 років – з моменту 
смерті кращого бігуна грецького війська Філіппіаддада, 
який в 490 році до н.е. приніс до Афін звістку про пере-
могу на Марафонській рівнині. Проте, оскільки поши-
реність раптової смерті молодих «практично здорових» 
людей, що займаються фізичною культурою і спортом, 
невелика (0,04-0,5%), цією проблемою медики впритул 
зайнялися лише протягом останніх тридцяти років [1].

Сучасна спортивна медицина довела, що випадки 
раптової смерті на фоні зовнішнього повного здоров’я 
викликані не лише фізичною, але й психоемоційною 
напругою. У разі коли сила стресової дії перевищує 
стрес-стійкість, можлива не мобілізація, а дисоціація 
функціональних резервів аж до руйнування адаптив-
ної поведінки [2, 3]. У зв’язку з цим правильна оцінка 
стану організму та своєчасне розпізнавання випадків 
дезадаптації відносяться до найважливіших санітарно-
профілактичних завдань.

Симптоми функціональних порушень системи кро-
вообігу, які ще не супроводжуються скаргами та клі-
нічними проявами хвороби, найчастіше виявляють при 
електрокардіографічному дослідженні. Сьогодні метод 
дослідження біоелектричної активності серця є неза-
мінним у діагностиці порушень ритму, серцевої провід-
ності та інших захворювань [4, 5].

У зв’язку з розвитком комп’ютерних технологій і 
програмного забезпечення намітився підвищений ін-
терес до використання штучного інтелекту як у клініч-
ній практиці, так і в прикладній фізіології [6, 7, 8, 9]. 
Створення систем підтримки прийняття рішень надає 
значну допомогу лікарям при постановці діагнозу. Це 
обумовлює актуальність і практичну необхідність роз-
робки засобів та методів діагностування стану серцево-
судинної системи з використанням експертних систем.

© Тімощенко О.В., 2010

Дослідження виконано згідно Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2006-2010 рр. за напрямом 1.2.4 «Науково-
методичні основи використання інформаційних техно-
логій при підготовці фахівців галузі фізичної культури і 
спорту» (номер держреєстрації 0106U011994).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – вдосконалення методики діагности-

ки порушень серцевого ритму для оперативного визна-
чення станів, загрозливих життю, під час занять фізич-
ною культурою і спортом. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися на-
ступні завдання:

1. Проаналізувати поширеність порушень серцевого 
ритму у фізкультурників та спортсменів.

2. Визначити основні електрокардіографічні ознаки, 
які відповідають уніфікованим висновкам, та встанови-
ти оптимальну топологію нейронної мережі для вияв-
лення порушень серцевого ритму.

3. Розробити математичне і програмне забезпечення 
для виявлення порушень серцевого ритму, засноване на 
використанні штучних нейронних мереж. 

Для досягнення поставленої мети були використані 
наступні методи дослідження: 

Теоретичний аналіз та узагальнення наукової і мето-
дичної літератури. 

Електрокардіографія (ЕКГ). 
Нейронні мережі (багатошаровий персептрон) 
Програмування з використанням засобів мови Object 

Pascal у середовищі розробки Borland Delphi.
Для навчання нейронної мережі були використані 

дані ЕКГ пацієнтів кардіологічного відділення госпіта-
лю МВС м. Харкова (n=400). 

Результати дослідження. 
У клінічній та спортивній медицині всі стани, 

що вимагають заходів серцево-легеневої реанімації, 
об’єднуються поняттям «клінічна смерть», яка характе-
ризується припиненням дихання і кровообігу. Під цим 
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мають на увазі не лише повну механічну зупинку серця, 
але і такий вид серцевої діяльності, який не забезпечує 
мінімально необхідного рівня кровообігу. Такий стан 
може розвинутися при різних небезпечних для життя 
порушеннях серцевого ритму: фібриляції шлуночків, 
повній поперечній (передсердно-шлунковій) блокаді, 
пароксизмальній шлунковій тахікардії та ін. 

Згідно з даними літератури, частота шлункової арит-
мії, що виникає при фізичному навантаженні, варіює від 
19 до 60%: у здорових людей вона виникає при фізич-
ному навантаженні в 19-38% випадків, тоді як у хворих 
ішемічною хворобою – в 36-60% випадків [3]. 

Проте у дослідженнях С.Н. Хмелевої [10] арит-
мії різного характеру були виявлені у 63,5% бігунів-
стайєрів і 50% легкоатлеток. У деяких спортсменів від-
мічено поєднання декількох форм аритмій, причому, 
вони в основному пов’язані з порушенням утворення 
імпульсу: різко виражена брадикардія (18,9%), різка си-
нусова аритмія (24%), міграція водія ритму (26%). Крім 
того, було виявлено, що періоди так званих «ударних» 
тренувань, що відрізняються підвищеним об’ємом і ін-
тенсивністю, супроводилися істотним збільшенням ви-
падків ЕКГ-ознак порушення серцевого ритму (у 62% 
обстежених – в кінці тренувального збору проти 38,8% 
– на початку). Ці прояви перенапруження міокарду 
з’явилися підставою для внесення корективів в трену-
вальний процес. 

Аналіз 158 випадків раптової смерті спортсменів, за-
реєстрованих в США за 10 років, показав, що кардіальні 
причини склали 85%. У 90% випадків втрата свідомості 
та раптова смерть виникли відразу після тренування і 
безпосередньо на змаганнях [11].

Згідно з літературними даними у 18-37% спортсме-
нів за 3-24 місяці до раптової смерті мали місце скар-
ги кардіологічного характеру. Враховуючи молодий 
вік раптово померлих, які за життя активно займалися 

спортом, а також патоморфологічний діагноз, фахівці 
вважають, що вони були обумовлені порушеннями рит-
му [цит. по 1].

Таким чином, можливість ранньої діагностики ор-
ганних захворювань серця і своєчасного втручання 
надає лише регулярність діагностичних обстежень 
спортсменів: медико-профілактичного, поглибленого, 
етапного і поточного. 

В той же час збір оперативної інформації про функ-
ціонування серцево-судинної системи спортсменів з 
метою управління спортивним тренуванням – процес 
трудомісткий та вимагає значної кількості часу і обслу-
говуючого персоналу. Вирішити цю проблему дозволяє 
автоматизація збору і обробки медико-біологічної ін-
формації шляхом створення експертних систем. 

Інтерпретація електрокардіограми відноситься до 
завдань класифікації, для рішення яких доцільно ви-
користовувати багатошарові персептронні мережі, які 
потребують навчання. [9, 12, 13]. 

Визначення основних електрокардіографічних 
ознак, які відповідають уніфікованим висновкам щодо 
порушень серцевого ритму, здійснювалося за повним 
описом клінічних проявів захворювання. 

Для коректного виконання поставленого завдання 
були задані параметри: вхідні (або ознаки) та вихідні 
(або класи). Таким чином виконана класифікація цих 
параметрів. Вхідні параметри були представлені 15-ми 
векторами, кожний з яких являє собою елемент елек-
трокардіограми. Алфавіт класів представлено у вигляді 
20-ти діагнозів (табл. 1) .

Навчання багатошарової штучної нейронної мережі 
було здійснено за допомогою алгоритму зворотного по-
ширення помилки. У результаті навчання мережі була 
мінімізована помилка відхилення вихідних значень 
мережі від необхідних. При цьому мінімізація помил-
ки до необхідного значення відбулася за 11543 ітерації. 

Таблиця 1
Формування словнику діагностичних ознак та класів

Алфавіт ознак Алфавіт класів
предсердний ритм нормальний синусовий ритм
шлунковий ритм синусова тахікардія

частота скорочень передсердь синусова брадикардія
частота скорочень шлунків синусова аритмія

тривалість зубця P синдром слабкості синусового вузла
локалізація зубця P тріпотіння передсердь

форма зубця P пароксизмальна предсердна тахікардія
відхилення зубця P фібрілляція (мерехтіння) передсердь

тривалість інтервалу PR предсердна тахікардія із блокадою
тривалість комплексу QRS фібрілляція шлунків

локалізація зубця Т багатоочагова (хаотична) предсердна тахікардія
форма зубця Т шлункова тахікардія

відхилення зубця Т парасістолія
тривалість інтервалу QT міграція водія ритму

сегмент ST прискорений ритм АВ-з’єднання
– асистолія
– предсердні скорочення, що вислизають, та ритми
– шлункові комплекси, що вислизають, та шлунковий ритм
– вузловий ритм
– ідіовентрикулярний ритм
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Результатом навчання мережі стали настроєні значення 
вагових коефіцієнтів мережі.

Для діагностування порушень вхідні дані були пред-
ставлені у вигляді вектора значень елементів ЕКГ. На 
виході кожного метода по введеному вхідному вектору 
отримано відповідний діагноз. Перевірка коректності 
функціонування розробленого математичного й програм-
ного забезпечення поставленого завдання здійснена шля-
хом апробації розроблених моделей на числових прикла-
дах. Було використано тренувальний шаблон ТР=<Р,Т>, 
елементи якого являють собою ЕКГ-показники (вектор 
Р) та відповідні їм діагнози (вектор Т). Цей тренувальний 
шаблон використано для навчання створених математич-
них моделей з метою порівняння ефективності окремих 
методів до завдання діагностування даних ЕКГ. 

Для числового дослідження використано тренуваль-
ний шаблон, що складається з 400-та елементів. Для 
даного тренувального шаблона відповідно до  реалізо-
ваного методу було:

здійснено первинну ініціалізацію методу;• 
створена структура;• 
проведено навчання створеної структури;• 
перевірена працездатність для окремого вектора, що • 
не входить у тренувальний шаблон;
випробувана працездатність розробленої моделі на • 
тестових прикладах.

Для реалізації завдання діагностування за допомо-
гою багатошарової персептронної мережі була обрана 
наступна структура нейронної мережі: 

кількість шарів мережі: 3;• 
кількість нейронів вхідного шару: 15;• 
кількість нейронів схованого шару: 20;• 
функції активації схованого шару: сигмоідальні з па-• 
раметром 0,5;
кількість нейронів вихідного шару: 20;• 
функції активації нейронів вихідного шару: сигмоі-• 
дальні з параметром 0,5.

Навчання багатошарової персептронної мережі від-
булося за 5 хвилин 43 секунди. Точність постановки 
діагнозу склало 89%. 

Підсумки дослідження свідчать, що для завдань діа-
гностування захворювань серця  математичний метод, 
який заснований на застосуванні персептронної не-
йронної мережі є ефективним і надійним. 

Розроблена математична модель  отримала програм-
ну реалізацію з використанням середовища швидкої 
розробки додатків Borland Delphi. Програмне забез-
печення дозволяє здійснювати ініціалізацію, навчан-
ня, моделювання діагностування та перевірку якості 
роботи розробленого математичного методу. Отримані 
результати можуть бути збережені в окремих файлах і 
згодом завантажені за допомогою відповідних проце-
дур програмного забезпечення.

Висновки:
Порушення серцевого ритму у фізкультурників та 1. 
спортсменів досить поширене явище. Тому для розу-
міння фізіологічних механізмів адаптації серця до фі-
зичних навантажень в умовах його гіперфункції і для 

правильної клініко-прогностичної оцінки отриманих 
даних необхідні поточні діагностичні обстеження 
фізкультурників та спортсменів. 
Діагностування захворювань серця краще здійснюва-2. 
ти за допомогою нейронної мережі, що складається 
з багатошарового персептрона, який має наступну 
структуру: сигмоідальна функція активації, кількість 
входів - 15, шарів - 3, кількість нейронів схованого 
шару - 20; кількість виходів - 20. 
Застосування цієї штучної нейронної мережі дозволяє 3. 
оперативно оцінювати стан серцево-судинної систе-
ми. При цьому імовірність правильного розпізнаван-
ня постановки діагнозів становить 89%.
Системи діагностування із використанням нейронних 4. 
мереж можуть бути застосовані як для діагностування 
в медичній практиці, так і для тестування майбутніх 
фахівців у цій області. 

Практична необхідність розробки засобів та методів 
діагностування стану серцево-судинної системи при 
масових обстеженнях фізкультурників і спортсменів 
обумовлює перспективи подальших досліджень – ви-
користання експертних систем у процесі моніторингу 
фізкультурно-оздоровчих занять за показниками час-
тоти серцевих скорочень та варіабельності серцевого 
ритму. 
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Особливості впливу виробничого навчання на фізичний стан та 
здоров´я учнів професійно-технічної освіти

Топилко Н. Я.
Львівський державний університет фізичної культури 

Анотації:
Розглянуто негативний вплив ги-
покінезії на морфологічний і функ-
ціональний стан, працездатність і 
здоров'я учнів. Обстежено 50 учнів 
(перший курс, вік - 15-16 років) і 50 
учнів школи (10 клас, вік - 15-16 ро-
ків). Відзначається необхідність у 
посиленні ролі фізичного вихован-
ня на початковому етапі навчання 
в професійно-технічному навчаль-
ному закладі. Показано важли-
вість фізкультурно-оздоровчих 
занять для підвищення працез-
датності й поліпшення морфо-
функціонального стану організму 
учнів.

Топылко Н. Я. Особенности влияния 
производственного обучения на физи-
ческое состояние и здоровье учеников 
профессионально-технического образо-
вания. Рассмотрено негативное влияние 
гипокинезии на морфологическое и функ-
циональное состояние, работоспособность и 
здоровье учеников. Обследовано 50 учеников 
(первый курс, возраст - 15-16 лет) и 50 уче-
ников школы (10 класс, возраст - 15-16 лет). 
Отмечается необходимость в усилении роли 
физического воспитания на начальном эта-
пе учебы в профессионально-техническом 
учебном заведении. Показана важность 
физкультурно-оздоровительных занятий для 
повышения работоспособности и улучшения 
морфо-функционального состояния организ-
ма учеников.

Topylko N.J. Features of influence of in-
service training on a physical condition 
and health of pupils of vocational train-
ing. Negative influence of hypokinesia is 
considered on the morphological and func-
tional state, capacity and health of students. 
50 students (first course, age - 15-16 years) 
and 50 students of school are inspected 
(10 class, age - 15-16 years). A necessity 
is marked for strengthening of role of physi-
cal education on the initial stage of studies 
in vocational school. Importance is rotined 
athletic-health-improvement employments 
for the increase of capacity and improve-
ment morphological and functional the 
states of organism of students.

Ключові слова:
здоров’я, гіпокінезія, профтехос-
віта, учні, фізичні вправи, фізична 
працездатність.

здоровье, гипокинезия, профтехобразова-
ние, ученики, физические упражнения, физи-
ческая работоспособность.

health, hipokinezia, vocational training, pu-
pils, physical exercises, physical capacity.

Вступ.1

Приведення процесу навчання у відповідність до 
стану здоров’я учнів та студентів – одне із вагомих за-
вдань в управлінні системою освіти [10]. Поняття про 
здоров’я не має конкретного визначення і чітких меж, 
існують різні перехідні стани. Поняття «практично здо-
рова людина» не включає прихованого відхилення від 
норми, що не відображається на самопочутті та працез-
датності [8]. 

На стан здоров’я впливають екологічні проблеми, 
харчування, шкідливі звички, нерідко недотримання гі-
гієнічних норм і правил організації навчального проце-
су, зниження рівня фізичної активності учнів, що навча-
ються в різноманітних навчальних закладах, а особливо 
в закладах професійно-технічної освіти (ПТУ) [1, 3, 6, 
9]. Виробнича діяльність і вивчення загальноосвітніх 
предметів вимагає в учнів профтехосвіти високої фізич-
ної і психічної готовності до навчання і праці, адже на 
відміну від своїх однолітків-школярів, вони отримують 
більше інформаційне навантаження, виконуючи на-
вчальну і виробничу програму.

Основні несприятливі фактори, що характерні для 
професійної діяльності, наприклад, «швачки» це об-
межена рухова активність, незручна робоча поза, мо-
нотонність у роботі, яка пов’язана з виконанням одна-
кових операцій, з постійною концентрацією уваги. При 
гігієнічній оцінці умов праці враховується не тільки 
метеорологічні фактори (температура, відносна воло-
гість, чистота повітря), але і весь комплекс фізичних, 
хімічних і біологічних факторів. До числа факторів, які 
негативно діють па здоров’я працівників швейного ви-
робництва відносять шум, вібрацію, переохолодження, 
перегрів, недостатнє освітлення [1, 6].

Основним завданням фізичної культури професійно-
технічної освіти є збереження і зміцнення фізичного 
здоров’я, високої працездатності, розвиток рухових 
та морально-вольових якостей учнів, підготовка висо-
кокваліфікованих фахівців з високим рівнем фізично-
© Топилко Н. Я., 2010

го та розумового розвитку [2]. Однак, на нашу думку, 
не можливо реалізувати завдання без контролю того, з 
якими показниками ми отримуємо учнів і якими ці по-
казники становляться до кінця навчання. З цих пози-
цій наше дослідження рівня фізичного здоров’я (РФЗ), 
морфо-фукціонального стану учнів швейного виробни-
чого навчання на початковому етапі, на першому курсі 
та подальші його зміни в процесі навчання є досить ак-
туальними. 

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було вивчити і проаналізувати 

морфо-функціональні показники, фізичний розвиток, 
рівень здоров’я та фізичну підготовленість учнів швей-
ного виробничого навчання за спеціальністю «швачка-
кравець», для обґрунтування організаційних заходів 
оздоровчої роботи у закладах профтехосвіти.

Організація та методи досліджень. Обстежено 50 
учнів першого курсу, віком 15-16 років, МЦ ПТО ХМД 
м. Львова, які навчаються за спеціальністю «швачка, 
кравець» і 50 учнів школи 10 класу, віком 15-16 років, 
СШ № 77 м. Львова, які навчаються за загальноприйня-
тою програмою фізичної культури. 

Фізичний стан учнів визначали за тестом Купера. 
Рівень і гармонійність фізичного розвитку визначали 
за морфо-функціональними показниками: артеріальний 
тиск (АТ), частота серцевих скорочень (ЧСС), вага, ріст, 
життєва ємкість легень (ЖЄЛ), сила м’язів, а також за 
допомогою різних індексів (індекс маси тіла, силовий 
та життєвий індекси). Проаналізовано рівень фізично-
го здоров’я учнів ПТУ та школи протягом навчального 
року за даними комплексного медичного огляду. 

Дані опрацьовано статистично з використанням 
програми SPSS 11.5.

Результати досліджень та їх обговорення. 
Встановили, що у обстежуваних учнів 1 курсу ПТУ 

на початок навчального року за результатами тесту 
К.Купера вихідний фізичний стан класифікувався як 
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«відмінний» -  у учнів основної групи, а у учнів під-
готовчої групи - визначався як «відмінний» - 52% і 48% 
- як «добрий». 

Аналогічно і у учнів школи основної групи на поча-
ток навчального року рівень фізичного стану за резуль-
татом тесту К.Купера класифікувався як «відмінний» на 
100%, а у учнів підготовчої групи – 53% «відмінний» і 
47% - «добрий». 

За морфологічними показниками, учні обох груп, як 
школи так і ПТУ на першому етапі досліджень – поча-
ток навчального року – були, практично однакові. Від-
різнялись тільки учні ПТУ підготовчої групи від уче-
ниць школи за показниками ЖЄЛ. Учні ПТУ – 3000,0 ± 
57,74 мл; учні школи – 3516,67 ± 113,77 мл. Ваго-ростові 
показники дівчат на I етапі досліджень були практично 
однакові (табл. 1).

На першому етапі досліджень в стані спокою, після 
тестового навантаження (20 присідань) і в період 5-хв. 
відновлення учні ПТУ і учні школи як основної, так і 
підготовчої групи суттєво не відрізнялись за величиною 
ЧСС (рис. 1). 

Відмінності не спостерігались між групами учнів 
при вивченні систолічного тиску, як при навантаженні, 
так і в період відновлення. Учні школи основної групи в 
стані спокою (117,50 ± 1,71 мм рт.ст.), учні 1 курсу ПТУ 
(118,00 ± 2,77 мм рт.ст.). Отримані дані свідчать про ви-
сокий рівень здоров’я учнів на момент вступу в ПТУ. 

На другому етапі досліджень, кінець навчального 
року, у швей I курсу основної групи рівень фізичного 
стану за виконанням тесту К.Купера характеризувався 
як «добрий» - 37%, «задовільний» - 33% і 30% як 
«поганий». У швей I курсу підготовчої групи рівень 
фізичного стану на другому етапі класифікувався як 
«поганий» на 100%. 

У дівчат за період першого року навчання в ПТУ 
в окреслилась тенденція до підвищення індексу маси. 
Знизились показники динамометрії правої руки на 
3,5%, а лівої руки – на 10,1%  – дівчат основної групи,  
а у дівчат підготовчої групи ПТУ сила правої кисті 
знизилась 15,1%, а лівої – на 13,2%. У учнів школи 
основної та підготовчої  груп таких відмінностей  на II 
етапі не спостерігалось (табл. 2). 

На другому етапі досліджень, в кінці навчального 
року, у учнів школи рівень фізичного стану за виконан-
ням тесту К.Купера не змінився і далі характеризувався 
як «відмінний» -100% , а у учнів школи підготовчої гру-
пи рівень фізичного стану дещо знизився і характеризу-
вався як «добрий» на 100%. 

Морфологічні показники учениць школи як осно-
вної, так і підготовчої групи  на другому етапі дослі-
джень суттєво не змінились. 

Величина ЧСС на другому етапі досліджень не змі-
нилась у учнів школи основної групи: ні в стані спо-
кою, ні при навантаженні, ні при відновленні  (р>0,05). 
У школярок підготовчої групи спостерігались незначні 
зміни ЧСС у стані спокою, при тестовому навантаженні 
та при відновленні (р>0,05). У швачок як основної, так 
і підготовчої групи відбулись значні зміни. Показники 
ЧСС після виконання навантаження були значно вищі, 
основна група (105,50 ±1,09 уд./хв), підготовча (110,33 
± 2,04 уд./хв) (р<0,05).

Ця ж тенденція зберігалась у учнів ПТУ і після 5-и 
хвилинного відпочинку (83,67 ± 1,45 уд./хв. – у під-
готовчій і 76,0 ± 0,58 уд./хв. – у основній групі), тоб-
то учні на другому етапі досліджень після виконання 
проби з 20 присіданнями уже повністю не відновились 
(р<0,05)  (рис.2).  

Відрізнялись учні ПТУ від учнів школи на другому 
Таблиця 1 

Морфологічні показники учнів на початок навчального року  (М ± m) (n=100)

Етапи
дослід.

п - ки

1 етап
ПТУ школа

основна підготовча основна підготовча
L (см) 166,0 ±2,38 166,83±0,65 165,83±0,75 166,83±2,18
P (кг) 56,17±1,80 56,83±0,79 54,67±0,88 55,50±2,49

дин.пр. (кг) 22,17±1,92 19,83±0,98 21,83±1,25 20,17±1,58
дин.лів. (кг) 21,50±1,52 20,67±0,61 22,33±1,82 21,17±1,25

сил.ін.пр. (%) 39,25±2,42 34,89±1,54 40,09±2,78 36,31±2,77
сил.ін.лів. (%) 38,24±2,16 36,37±0,69 41,07±3,81 38,14±2,19*

ІМТ (кг/м2) 20,39±0,56 20,04±0,36 19,87±0,22 19,93±0,77
* - р < 0,05 – достовірна вірогідність між групами

Рис. 1. Динаміка ЧСС у учнів ПТУ і школи основної та підготовчої групи з фізичного виховання на I етапі обсте-
ження
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етапі і за величиною систолічного тиску (навантаження 
136,67 ± 4,94 мм рт.ст. – учні ПТУ підготовчої групи, 
учні школи підготовчої групи 124,17 ± 1,54 мм рт.ст.; 
основна група швачок 132,0 ± 1,51 мм рт.ст, учні школи 
123,17 ± 1,01 мм рт.ст).     

Отже, проведені дослідження встановили, що на 
першому етапі досліджень на початку навчального 
року обстежувані групи учнів не відрізнялись за вихід-
ним рівнем фізичного розвитку: відмінний стан у дівчат 
основної групи учнів школи і ПТУ і добрий у дівчат 
підготовчої групи учнів школи і учнів ПТУ. Рівень їх 
фізичного стану свідчить про те, що до моменту вступу 
учнів в ПТУ рівень рухової активності був достатнім.

Досліджувані групи не відрізнялись за функціо-
нальним станом ССС, оскільки основні показники ге-
модинаміки не мали суттєвих відмінностей ні у стані 
спокою, ні в період відновлення, не відрізнялись і після 
виконання тестового навантаження 20 присіданнями. 
Не відрізнялись досліджувані і за морфологічними по-
казниками на I етапі досліджень.

Отримані дані на другому етапі досліджень (в кінці 
року) показали, що у дівчат-швачок рівень фізичного 
розвитку змінився з «відмінного» у учнів основної гру-
пи перейшов у «задовільний», а у учнів підготовчої гру-
пи результати тесту К.Купера ще знизились: фізичний 
стан з «доброго» перейшов у «поганий». Разом з тим, 
у них функціональний стан ССС погіршився: недовід-
новлення після проби з 20 присіданнями. На кінець на-
вчального року у учнів ПТУ обох груп збільшилась вага 
і знизились показники ЖЕЛ та окреслилась тенденція 
до підвищення ІМТ.

У дівчат школи основної групи спостерігались про-
тилежні змін: результати тесту К.Купера підвищились, 
і рівень фізичного розвитку не змінився і залишався 

«відмінний», проте у учнів підготовчої групи рівень 
фізичного стану дещо знизився і характеризувався як 
«добрий», очевидно це зумовлено втомою навчального 
процесу. 

У учнів школи не знизились показники функціональ-
ного стану серцево-судинної системи: спостерігалась 
економізація кровообігу, не змінювались показники у 
відповідь на тестуюче навантаження. На кінець навчаль-
ного року морфологічні показники у школярок не зміни-
лись, що підкреслює їх рівень рухової активності.

Дані другого етапу досліджень відобразили вплив 
навчально-виробничого процесу на функціональний 
стан організму учениць-швей, оскільки за період їх на-
вчання в ПТУ до їх способу життя додався ще один не-
гативний фактор – гіподинамія виробничого процесу. 
Оскільки обстежувані групи учнів школи і учнів ПТУ 
не відрізнялись за показниками на початок року, а на 
кінець року знизились показники учнів ПТУ, а підви-
щення фізичного рівня школярок  основної групи мож-
на, мабуть, пояснити лише різний рівень рухової актив-
ності дівчат протягом року і навчальний процес учнів, а 
зниження фізичного стану учнів підготовчої групи під-
креслює потребу учнів у руховій активності.

Паралельно з дослідженнями морфо-
функціонального стану проаналізовано рівень фізич-
ного здоров’я 50-и учнів ПТУ та 50-и учнів школи 
протягом навчального року за даними комплексного 
медичного огляду (рис.3 і 4). 

Встановлено різну динаміку змін кількості учнів у 
групах з різним рівнем рухової активності. З 50-и учнів 
ПТУ, які навчаються за спеціальністю «швачка, кра-
вець» першу групу здоров’я (основну) на початок року 
складало 37 учнів, другу (підготовчу)  – 20 учнів, третю 
(спеціальну) – 3 учні, а на кінець -  кількість учнів пер-

Таблиця 2
Морфологічні показники учнів на кінець навчального року  (М ± m) (n=100)

Етапи
дослід.

п - ки

ІІ етап
ПТУ школа

основна підготовча основна підготовча
L (см) 166,33±2,17 167,17±0,60 166,17±0,65 167,17±2,21
P (кг) 58,17±1,66* 61,17±0,79* 54,33±0,84 55,67±1,99

дин.пр. (кг) 21,83±0,40 18,83±0,79* 22,17±1,25 21,67±1,17
дин.лів. (кг) 19,33±0,42* 18,67±0,338 22,00±1,34 22,00±1,15

сил.ін.пр. (%) 37,70±1,37* 30,87±1,59* 40,90±2,65 39,08±2,21
сил.ін.лів. (%) 33,35±1,04* 30,55±0,70* 40,63±2,84 39,58±1,88

ІМТ (кг/м2) 21,03±0,48 21,90±0,36 19,67±0,21 19,91±0,53
* - р < 0,05 – достовірна вірогідність між групами.

Рис. 2. Динаміка ЧСС у учнів ПТУ і школи основної та підготовчої групи на II етапі обстеження
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шої групи здоров’я скоротилась з 37 до 17 учнів, а друга 
група збільшилась до 28 учнів, третя – до 5-и учнів. 

На початок навчання в школі перша група здоров’я 
налічувала 42 учні, друга – 7 учнів, третя – 1, а на кі-
нець  спостерігається збільшення кількості учнів осно-
вної групи з 42 до 46 учнів і  зменшення кількості учнів 
другої групи - з 7 учнів до 3, а третя  група здоров’я 
залишається без змін (1 учень) (рис.4).

Висновки. 
Фізичне здоров’я – один із показників, який визна-1. 
чає не лише якість і тривалість життя людини, але 
пов’язаний із її професійною діяльністю, оскільки 
роботодавці звертають увагу не лише на рівень знань 
працівника, а й на рівень її фізичних сил, працездат-
ності та фізичного здоров’я.
Заклади профтехосвіти, які мають вирішувати оздо-2. 
ровчі задачі, стали серйозним фактором ризику: кіль-
кість здорових учнів, без хронічних захворювань, які 
закінчують ПТУ зменшується, знижується рівень ру-
хової активності.
Проведенні дослідження показали, що виражена гі-3. 
подинамія, зумовлена навчальним і виробничим про-
цесом, призвела до погіршення деяких морфологіч-
них характеристик, а саме ваго-ростових індексів, 
зокрема ІМТ, фізичного стану за результатами тесту 
К.Купера. 
За результатами дослідження РФЗ учнів, які навча-4. 
ються за напрямом швейне виробниче навчання в 
ПТУ нами виявлено найслабшими показники діяль-
ності серцево-судинної системи та рівень розвитку 
сили, що вимагають негайної корекції їх рухової ак-
тивності. І можуть бути покращені при підборі від-
повідних засобів та методів фізичного виховання для 
попередження зниження рівня їх здоров’я.  

Перспективи подальших досліджень. Зміст фізич-
ної культури необхідно заповнити новими формами 
фізичного виховання оздоровчого спрямування з ви-
користанням ППФП, виробничої гімнастики, засобів 

ЛФК, фізичних вправ, які дають змогу цілеспрямовано 
впливати на стан фізичного здоров’я і рівень фізичної 
працездатності учнів ПТУ. Крім того, потребує вдо-
сконалення лікарсько-педагогічний контроль за орга-
нізацією фізичного виховання. Вважаємо за необхід-
не впровадження експрес-оцінки фізичного здоров’я 
учнів швейного виробничого навчання другої і третьої 
групи здоров’я, з метою підвищення ефективності 
фізкультурно-оздоровчих програм.
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Рис. 3. Рівень фізичного здоров’я учнів ПТУ за період навчання 2007-2008 рр.
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Соматические характеристики и эффективность 
технико-тактических действий баскетболистов на этапе 

специализированной базовой подготовки
Тыманьски Р., Смульский В., Хуциньски Т.

Академия физического воспитания и спорта в Гданьске (Польша)

Аннотации:
Приведены результаты корреляционно-
го анализа взаимосвязи эффективности 
технико-тактических действий баскетболи-
стов команды АФВиС (Гданьск) с их отдель-
ными соматическими характеристиками: 
длиной и массой тела, а также с показателя-
ми его композиционного состава. Установ-
лено, что эффективность выполнения ата-
кующих действий выше у баскетболистов с 
менее высоким абсолютным и процентным 
содержания в теле жирового компонента и с 
более высоким процентным (но не абсолют-
ным) содержанием обезжиренной массы. 
Более высокая эффективность выполне-
ния баскетболистами технико-тактических 
действий в обороне проявляется на фоне 
такого композиционного состава их тела, в 
котором соотношение между его процент-
ным содержанием жирового и обезжиренно-
го компонентов сдвинуто в сторону первого. 
Однако такое соотношение не выходит за 
рамки среднестатистических значений ука-
занных показателей, характерных для ба-
скетболистов на данном этапе многолетней 
подготовки.

Тиманьські Р., Смульський В., Хуціньські 
Т.Соматичні характеристики і ефективність 
технічно-тактичних дій баскетболістів на 
етапі спеціалізованої базової підготовки. 
Наведено результати кореляційного аналізу 
взаємозв’язку ефективності технічно-тактичних 
дій баскетболістів команди АВФіС (Гданьськ) з 
їх поодинокими соматичними характеристика-
ми: довжиною і масою тіла, а також з показни-
ками його композиційного складу. Виявлено, що 
ефективність виконання  атакуючих дій вища 
у баскетболістів з менш високим абсолютним і 
відсотковим вмістом у тілі жирового компонен-
ту і з більш високим відсотковим (але не абсо-
лютним) вмістом безжирової маси. Більш ви-
сока ефективність виконання баскетболістами 
технічно-тактичних дій у захисті виявляється на 
тлі такого композиційного складу їх тіла, у якому 
співвідношення поміж його відсотковим вмістом 
жирового і безжирового компонентів зрушено у 
бік першого. Проте таке співвідношення не ви-
ходить за межи середньостатистичних величин 
зазначених показників, які є характерними для 
баскетболістів на даному етапі багаторічної під-
готовки.

Tymanski R., Smulskij 
V.,Hucinski T. Somatic char-
acteristics and efficiency 
of technical-tactical actions 
of basketball players at the 
stage of special basic prepa-
ration. The article deals with an 
analysis of correlation between 
the efficiency of technical-tacti-
cal actions and some somatic 
characteristics of APE&S team 
(Gdansk) basketball players. A 
close positive correlation be-
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component and with a higher 
percentage (but no absolute) 
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been found. A higher manifes-
tation of defense actions ef-
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content of fat the component in 
the body.
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Введение.1

Установлено, что индивидуальное телосложение, 
пропорции тела и его композиционный состав явля-
ются важным фактором, определяющим оптимальную 
подготовленность в спорте, и что они или существенно 
лимитируют, или же до известной степени благоприят-
ствуют проявлению той или иной двигательной актив-
ности [4, 5, 10, 14].  

J. Oranugo [11] также отмечал, что современный 
спорт предъявляет крайне высокие требования к орга-
низму и поэтому вполне оправдано  стремление спор-
тсменов к проявлению своих высоких структурных и 
функциональных возможностей. 

В спортивных играх проявление двигательных 
качеств, а, следовательно, и уровня общей и специ-
альной подготовленности, как и уровня спортивного 
мастерства, также в значительной степени детермини-
ровано морфологическими особенностями организма 
спортсмена [16, 17]. Тем не менее, это не означает, что 
прогнозирование успешных достижений, в частности в 
игровых видах спорта, только на основании значимости 
соматического фактора можно считать правильным [6].

Установлено влияние морфо-функциональных осо-
бенностей организма на эффективность выполнения 
молодыми волейболистами технических приёмов [7], а 
также обосновывается целесообразность учёта антро-
пометрических показателей в процессе отбора таких 
спортсменов [13]. Отмечены существенные различия 
по ряду показателей телосложения и композиционного 
состава тела молодых баскетболисток по отношению 
к их игровым позициям  [2]. Особенно выраженными 
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эти различия были между центровыми и защитника-
ми. Центровые оказались намного выше ростом, имели 
большую длину конечностей, ширину ягодиц и облада-
ли большей мускулатурой.

В работе  G. Malousaris и сотр. [9], выполненной на 
163 волейболистках Греческой Национальной Лиги, 
также установлена статистически достоверная раз-
ница по ряду морфологических показателей не только 
между спортсменками разных по уровню спортивного 
мастерства команд, но и между волейболистками раз-
ного игрового амплуа. Указанная особенность находит 
своё подтверждение и в результатах исследования S.M. 
Ostojic и сотр.[12]. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Представленная в настоящем обзоре информация 

может послужить основанием для возникновения ряда 
вопросов, в частности вопроса о характере взаимосвязи 
между отдельными соматическими показателями спор-
тсменов – представителей игровых видов спорта и эф-
фективностью выполнения ими технико-тактических 
действий. В связи с этим целью нашего исследования 
явился анализ корреляционной взаимосвязи эффектив-
ности технико-тактических действий баскетболистов в 
матчах с их отдельными соматическими характеристи-
ками.

Методы.
В исследовании, проведенном в соревновательном 

периоде сезона 2003/2004 г, приняли участие 7 баскет-
болистов – членов сборной команды Академии Физиче-
ского Воспитания и Спорта в Гданьске (Польша). Воз-
раст испытуемых – от 22 до 24 лет, спортивный стаж 
– от 6 до 13 лет. 
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Количественный и качественный анализ технико-
тактических действий баскетболистов осуществляли 
с помощью телевизионно-компьютерного метода. При 
этом для оценки игровой деятельности спортсменов 
в матчах  межвузовского турнира использовали пред-
ложенный Т. Хуциньским и Р. Тыманьским регистра-
ционный протокол, в который вносили выраженное в 
пунктах количество эффективно выполненных каждым 
баскетболистом технико-тактических действий  в атаке 
и защите [8].

О соматических особенностях обследованных 
нами баскетболистов судили по показателям длины их 
тела, массы и его композиционного состава. Для это-
го в последнем случае использовали анализатор „Body 
Composition Analizer” (фирма „Tanita”), с помощью ко-
торого определяли индекс массы тела (BMI), весовое 
и процентное содержание жира в организме (соответ-
ственно, FATkg и FAT%), обезжиренной массы (FFMkg и 
FFM%), а также содержание жидкостного компонента 
(TBWkg и TBW%).

Результаты исследований были подвергнуты матема-
тической   обработке (определение средней арифмети-
ческой /M/, стандартного отклонения /SD/ и коэффици-
ента корреляции /r/) путем использования стандартной 
компьютерной программы  „STATISTICA  7”.

Результаты исследования
В таблице 1 представлены результаты определения 

выбранных нами показателей, позволяющих получить 
определённое представление об особенностях сомати-
ческого статуса обследованных баскетболистов. Анализ 
этих данных указывает на достаточно высокий уровень 
изученных нами характеристик, специфических для 
данной спортивной дисциплины и соответствующих 
квалификационному уровню спортивного мастерства 
команды. Так, например, по таким показателям как дли-
на и масса тела, а также BMI, спортсмены команды АФ-
ВиС (Гданьск) практически не отличались от сборной 
команды баскетболистов Ирана (значения указанных 
показателей у иранских спортсменов составили, соот-
ветственно, 191±6 см;   87,3±8,1 кг и 23,9±1,7 [15]. 

Представленные в таблице 2 данные отражают про-
явление каждым членом обследованной нами команды 
эффективность выполнения технико-тактических дей-
ствий в атаке и обороне как суммарно на протяжении 
всех проведенных матчей и в среднем на протяжении 
одной игры, так и в среднем на протяжении 1-минутно-
го игрового времени.  

В данном случае следует обратить внимание на тот 
факт, что количество проведенных каждым баскетболи-

стом матчей, как и суммарное время непосредственного 
участия в них, у всех спортсменов не было одинаковым. 
В связи с этим для проведения последующего корреля-
ционного анализа взаимосвязей между выделенными 
нами соматическими характеристиками баскетболи-
стов и показателями эффективности выполнения ими 
технико-тактических действий мы посчитали принять 
во внимание только те показатели эффективности, кото-
рые отражены в её одноминутном игровом интервале. 
Результаты этого анализа отражены в таблице 3. В дан-
ном случае удалось установить высокую и статистиче-
ски значимую степень корреляционной     взаимосвязи     
показателя Efattack/min   с   показателями   FATkg   

(r = - 0,94),  FAT%  (r = -0,97),  FFM%   (r = 0,97)  и   
TBW%  (r = 0,91). 

Несколько менее выраженной, но вместе с тем до-
статочно высокой и статистически значимой, оказалась 
взаимосвязь показателя Efdef/min с показателями FAT% 
(r = 76), FFM% (r = -0,76) и TBW% (r = -0,79).

Дискуссия
Анализ приведенных в таблице 3 значений коэф-

фициентов корреляции свидетельствует о том, что 
показатель 1-минутной эффективности выполнения 
технико-тактических действий в атаке выше у тех ба-
скетболистов, у которых оказывается менее высокое 
абсолютное и процентное содержание жирового ком-
понента и более высокое процентное содержание обе-
зжиренной массы. При этом степень однонаправленной 
взаимосвязи между показателями FFM%  и   TBW%  
можно объяснить известным значительным содержани-
ем в обезжиренном компоненте, в частности в мышцах, 
жидкости. 

Таким образом, особенность указанной корреляции 
указывает на важную положительную значимость для 
проявления баскетболистами высокой эффективности 
выполнения атакующих технико-тактических действий 
именно показателя процентного (но не абсолютного) 
содержания в организме обезжиренного компонента, 
так как взаимосвязь между показателями Efattack/min 
и FFMkg оказалась несущественной (r = 0,08). В то же 
время становится вполне очевидным отрицательное 
влияние на указанную эффективность высокого (как аб-
солютного, так и процентного) содержания в организме 
баскетболистов жирового компонента, поскольку зна-
чения коэффициентов корреляции  Efattack/min с FAT%  
и FATkg в данном случае выступают с отрицательным 
знаком (соответственно, r = -0,97 и –0,94).

Интересной, на наш взгляд, оказалась особенность 
взаимосвязи показателя Ef def/min  c показателями 

Таблица 1.
Соматические показатели баскетболистов команды АФВиС (n=7)

Испытуе-
мые

Соматические показатели

Длина 
тела /
cm/

Масса 
тела /kg/ BMI FAT

/kg/
FAT
/%/

FFM
/kg/

FFM
/%/

TBW
/kg/

TBW
/%/

Statystyka 
M
SD

192,1 
8,4

85,7
7,2

23,2
1,5

8,0
2,7

  9,3
     2,8

77,7
6,2

90,7
2,8

56,9
4,5

66,2
2,0
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FFM% и FAT% , что проявилось, в отличие от показате-
ля эффективности технико-тактических действий в ата-
ке, в противоположных по знаку значениях коэффици-
ентов корреляции (соответственно,  r = -0,76 и 0,76). Т.е. 
это означает, что более высокая эффективность выпол-
нения баскетболистами технико-тактических действий 
в обороне проявляется на фоне такого композиционно-
го состава их тела, в котором соотношение между его 
процентным содержанием жирового и обезжиренного 
компонентов сдвинуто в сторону первого. Однако, как 
это видно из представленных в таблице 1 данных, та-
кое соотношение не выходит за рамки среднестатисти-
ческих значений указанных показателей, характерных 
для баскетболистов на данном этапе многолетней под-
готовки. 

Кажущийся, на первый взгляд, выявленный па-
радоксальный факт можно объяснить известными к 
настоящему времени различиями в проявлении как 
морфо-функциональных особенностей, так и метабо-
лических реакций организма  баскетболистов с разным 
игровым амплуа на соревновательные нагрузки [1, 2, 3, 
9, 12]. Такая вариативность, нужно полагать, обуслов-
лена  критериями селекции, особенностями трениро-
вочной деятельности и специфическими для данного 
вида спорта физиологическими требованиями к игро-
вой активности.

Выводы
Показатель эффективности выполнения технико-1. 

тактических действий в атаке выше у баскетболистов 
с менее высоким как абсолютным, так и процентным 
содержанием жирового компонента и с более высоким 
процентным (но не абсолютным) содержанием обез-
жиренной массы.
 Более высокая эффективность выполнения баскет-2. 
болистами технико-тактических действий в обо-
роне проявляется на фоне такого композиционного 
состава их тела, в котором соотношение между его 
процентным содержанием жирового и обезжирен-
ного компонентов сдвинуто в сторону первого. Од-
нако такое соотношение не выходит за рамки сред-
нестатистических значений указанных показателей, 
характерных для баскетболистов на данном этапе 
многолетней подготовки. 
 3. Представленные данные и сделанные на их основе 
выводы могут служить одной из предпосылок, обус-
ловливающих как целесообразность продолжения 
исследований в данном направлении, так и их учета 
в процессе организации тренировочного процесса 
баскетболистов на разных этапах многолетней по-
дготовки.
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Таблица 2.
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Ef 

Σ

Ef

av/match

Ef

av/min

Ef

Σattack

Ef

attack/match

Ef

attack/min

Ef 

Σ def

Ef

defmatch

Ef

def/min
PG 7 212 105 15,00 0,50 96 13,71 0,45 9 1,29 0,04
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телей баскетболистов команды АФВиС (Гданьск) с эффективностью их технико-тактических действий в 

турнирных матчах

Показатели
эффективности

Соматические показатели*

Длина 
тела /cm/

Масса 
тела /kg/ BMI FAT

/kg/
FAT
/%/

FFM
/kg/

FFM
/%/

TBW
/kg/

TBW
/%/

Ef attack/min 0,20 -0,29 -0,61 -0,94 -0,97 0,08 0,97 0,08 0,91
Ef  def/min 0,05 0,24 0,24 0,74 0,76 -0,05 -0,76 -0,05 -0,79

* плотным шрифтом выделены коэффициенты корреляции, уровень значимости которых p<0,05
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Аннотации:
Проведен анализ и систематизация 
научно-методический и специальной 
литературы. Поднимаются вопросы ис-
пользования технологии баз данных в 
системе подготовки спортсменов. Пока-
зана необходимость применения техно-
логий оперативной обработки больших 
массивов спортивной информации. 
Собраны сведения по использованию 
автоматизированных технологий учета 
и анализа результатов тестирования 
параметров тренировочного процесса. 
Рассмотрен вопрос влияния технологий 
на тренировочную и соревновательную 
деятельность. Представлена база дан-
ных «Атлет». База содержит антропо-
метрические и миометрические по-
казатели спортсменов-бодибилдеров 
высокой квалификации. 

Усиченко В.В., Бишевець Н.Г. Аналіз 
використання технологій баз даних 
в фізичному вихованні і спорті. Про-
ведено аналіз і систематизація науково-
методичної й спеціальної літератури. 
Піднімаються питання використання 
технології баз даних у системі підготов-
ки спортсменів. Показано необхідність 
застосування технологій оперативної об-
робки значних масивів спортивної інфор-
мації. Зібрано відомості з використання 
автоматизованих технологій обліку й 
аналізу результатів тестування параме-
трів тренувального процесу. Розглянуто 
питання впливу технологій на тренуваль-
ну і змагальну діяльність. Представлено 
базу даннях «Атлет». База містить ан-
тропометричні і міометричні показники 
спортсменів-бодибілдерів високої квалі-
фікації.

Usychenko V.V., Byshevets N.G. Analy-
sis of technologies databases use in 
physical education and sport. Analysis 
and systematization is conducted scientific 
methodical and the special literature. The 
questions of the use of technology of da-
tabases rise in the system of preparation of 
sportsmen. The necessity of application of 
technologies of operative treatment of large 
arrays of sporting information is rotined. 
Collected taking on the use of computer-
aided technologies of account and analysis 
of results of testing of parameters of training 
process. The question of influence of tech-
nologies is considered on training and com-
petition activity. A database is presented 
«Athlete». A base contains anthropometric 
and myometrical indexes of sportsmen of 
bodybuilding of high qualification. 
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Введение.1

В результате поиска путей оптимизации трениро-
вочного процесса, в профессиональной деятельности 
тренеров возникает ряд задач, требующих безотлага-
тельного решения. Современная система подготовки 
спортсменов с одной стороны предполагает сбор, об-
работку, систематизацию и хранение больших объемов 
информации, связанной с антропометрическими, пси-
хофизиологическими и медицинскими показателями 
спортсменов. С другой стороны, тренеру необходимо 
вести учет тренировочной нагрузки занимающихся, из-
учать динамику изменений физической, технической и 
тактической подготовки спортсменов под воздействием 
использования комплексов упражнений направленного 
действия. И, наконец, часто тренер вынужден контроли-
ровать также и финансовую деятельность спортивного 
клуба и заниматься материально-техническим обеспе-
чением спортсменов. При этом полученная информа-
ция требует постоянного дополнения, корректировки и 
обновления.

Анализ научно-методической и специальной лите-
ратуры показал, что эти проблемы привлекают внима-
ние специалистов разных спортивных специализаций. 
У исследователей не возникает сомнений, что решение 
поставленных задач лежит в плоскости использования 
компьютерных технологий, а именно, технологий баз 
данных и систем управления ними. Как утверждают 
специалисты, использование технологий баз данных 
выводит работу тренера на новый уровень, позволяя 
осуществлять унифицированный сбор информации и 
совершать статистическую обработку данных, полу-
ченных в тренировочном процессе [9]. 

Мы согласны с мнением В.Ю. Волкова, что развитие 
современных средств информационных технологий, 
включая компьютерные средства связи, а также базы 
© Усыченко В.В., Бышевец Н.Г., 2010

данных и знаний, вызвано необходимостью обеспече-
ния пользователей в любое время из любой точки стра-
ны возможность получать несекретную информацию 
[4].

По оценкам специалистов, при организации 
физкультурно-оздоровительных мероприятий для при-
нятия своевременных решений тренер вынужден пере-
рабатывать большое количество информации, оператив-
ную обработку которой могут обеспечить современные 
компьютерные технологии, разработанные на основе 
использования баз данных [6].

В результате исследования, Е.Н. Блещунова с соавт. 
приходит к заключению, что применение стандарти-
зированных показателей, общих для вида спорта, про-
диктованы необходимостью объективного контроля 
и последующего сопоставления результатов и делает 
логический вывод, согласно которому разработка ав-
томатизированных технологий учета и анализа трени-
ровочных нагрузок является резервом, позволяющим 
повысить эффективность управления процессом под-
готовки спортсменов [3]. 

Создание и внедрение технологий баз данных в си-
стему подготовки спортсменов, с точки зрения Д.Ю. 
Луценко, способствует повышению эффективности, как 
тренерской работы, так и тренировочных занятий [7].

В связи с единодушным мнением специалистов от-
расли «Физическая культура и спорт», заключающегося 
в убеждении, что использование технологий баз данных 
открывает перед тренерами и исследователями широ-
кие возможности на пути к совершенствованию трени-
ровочного процесса, возникла необходимость провести 
изучение, анализ и систематизацию наработок специа-
листов по физической культуре и спорту в области соз-
дания и применения технологий баз данных.

Работа выполнена согласно плана научно-
исследовательской работы кафедры кинезиологии На-
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ционального университета физического воспитания 
и спорта Украины и «Сводного плана НИР в области 
физической культуры и спорта на 2006–2010 гг.» Мини-
стерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта 
по теме: «Теоретико-методические основы рациональ-
ного построения тренировочного процесса в тяже-
лой атлетике на этапах многолетней подготовки» № 
0106U010770.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования стал анализ технологий баз 

данных, используемых в отрасли «Физическая культура 
и спорт». В процессе исследования нами были исполь-
зованы такие методы исследования как изучение, ана-
лиз и систематизация литературных источников. 

Объектом исследования является процесс совер-
шенствования информационной базы отрасли «Физи-
ческое воспитание и спорт», а предметом — техноло-
гии баз данных, используемые в практике физического 
воспитания и спорта.

Результаты исследования. 
В ходе исследования нами были изучены, проана-

лизированы и систематизированы литературные источ-
ники, раскрывающие возможности и перспективы ис-
пользования технологии баз данных в тренировочном 
процессе.

Так, специалистами представлена автоматизиро-
ванная компьютерная система, разработанная на базе 
СУБД Access, позволяющая проводить контроль и мо-
делирование тренировочных нагрузок в лыжном спорте 
[1]. 

Существуют свидетельства о создании компьютер-
ной версии программы занятий «Фитнес для женщин», 
разработанной с использованием технологии баз дан-
ных Microsoft Access 2000. Согласно утверждениям 
Д.Ю. Луценко, созданный программный продукт позво-
ляет занимающимся получить рекомендуемый им вари-
ант комплекса упражнений в соответствии с возрастом 
и уровнем физического состояния, а также результата-
ми педагогических наблюдений тренера [7].

В настоящее время представлена широкому кругу 
пользователей компьютерная программа «Юный кара-
тист», состоящая из базы данных, вмещающей резуль-
таты антропометрического обследования спортсменов 
и результаты тестирования общих и специальных физи-
ческих качеств, а также аналитического блока и предна-
значенная для оптимизации тренировочного процесса 
спортсменов, которые занимаются каратэ [2]. 

Заслуживает отдельного внимания разработанная 
В.А. Кашубой с соавт. автоматизированная система 
управления тренировочным процессом в оздоровитель-
ном фитнесе «PERFECT BODY», включающая базу 
данных и предполагающая выполнение таких функцио-
нальных задач как хранение данных о параметрах фи-
зического развития, геометрии масс, физической под-
готовленности и физическом состоянии исследуемого 
контингента, целью которой является анализ динами-
ки этих показателей и внесение корректив в учебно-
тренировочный процесс [6].

Авторам удалось решить задачу осуществления кон-
троля за уровнем развития подвижности в суставах у 
спортсменов путем разработки программы “Таеквон-
до: развитие гибкости спортсменов”. Программный 

комплекс “Таеквон-до: развитие гибкости спортсме-
нов” состоит из двух частей, одна из которых является 
базой данных, содержащей избирательный и комплекс-
ный выбор упражнений в зависимости от потребностей 
пользователя [10].

С целью обеспечения объективной информацией 
для принятия управленческого решения в тренировоч-
ном процессе, в результате исследований В.О. Дрю-
ковым была разработана и внедрена информационная 
база данных комплексного контроля, адаптированная к 
олимпийским видам спортивной борьбы [5]. 

Широкий спектр возможностей предоставляет 
пользователем программа RonDooM, предназначенная 
для ведения базы данных тренировок спортсменов-
бодибилдеров различных уровней подготовленности   
[8]. Среди большого функционала программы авторы 
отмечают наличие удобного календаря тренировок, ре-
дактируемых справочников упражнений и продуктов 
питания, редактора планов тренировок, мастера отче-
тов, различных видов калькуляторов, анатомического 
атласа.  Программа позволяет спортсменам ряд возмож-
ностей, среди которых составление индивидуального 
плана тренировок, внесение изменения в существую-
щую систему тренировок,  расчет необходимой трени-
ровочной нагрузки. 

В ходе исследования, на основе использования си-
стемы управления базами данных Microsoft Access, 
нами разработана база данных «Атлет», вмещающая 
антропометрические показатели действующих высо-
коквалифицированных спортсменов-бодибилдеров, 
тренирующихся в ведущих спортивных клубах Киева 
и выдающихся атлетов прошлого, а также миометриче-
ские показатели действующих спортсменов. 

База данных «Атлет» состоит из 6 таблиц, в кото-
рых систематизирована информация, полученная как в 
результате измерений действующих спортсменов, так 
и в результате использования Интернет-ресурсов для 
определения показателей выдающихся атлетов про-
шлого. База данных содержит 12 запросов, использова-
ние которых облегчает поиск информации. С помощью 
ряда запросов происходит группирование спортсменам 
в зависимости от их весовых категорий, а также произ-
водятся вычисления с последующим выводом на экран 
коэффициентов сократительной способности мышц, 
коэффициентов «дополнительного» и «суммарного» 
расслабления мышц спортсменов-бодибилдеров высо-
кой квалификации. Для облегчения ввода информации 
предусмотрено 8 форм, а вывод на печать необходимой 
информации в предусмотренном виде обеспечивают 8 
отчетов. База данных «Атлет» обладает такими свой-
ствами как информативность, доступность, простота 
в использовании и позволяет пользователю хранить, 
обновлять, и корректировать первоначальную инфор-
мацию. Работа с базой данных не требует специальных 
знаний и навыков, так как все основные расчеты про-
изводятся непосредственно программой, что делает ее 
доступной широкому кругу специалистов. В основу 
разработанной базы «Атлет» положена реляционная 
модель данных, согласно которой данные в базе дан-
ных представляют собой набор отношений (таблиц), 
отвечающих определенным условиям целостности, что 
предполагает соответствие имеющейся в базе данных 
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информации её внутренней логике, структуре и всем за-
данным правилам.

Информация, собранная и систематизированная 
с помощью базы данных «Атлет», позволяет тренеру 
проводить сравнительный анализ антропометрических 
показателей занимающихся со спортсменами, получив-
шими признание на мировых аренах, что, по нашему 
мнению, может способствовать оптимизации тренер-
ской и исследовательской деятельности.

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, 
что в настоящее время запрос тренеров разных видов 
спорта состоит в получении в свое распоряжение до-
ступного и понятного инструмента, обеспечивающего 
удобное хранение, поиск и анализ нужной информа-
ции.

Выводы. 
Изучение, анализ и систематизация специальной 

и научно-методической литературы позволил сделать 
следующие выводы:

Интерес специалистов по теории и методике подго-1. 
товки спортсменов заключается в поиске путей опти-
мизации хранения, обработки и анализа спортивной 
информации, что приводит к возникновению ново-
го направления использования баз данных и систем 
управления ними.
Совершенствование работы тренера непосредствен-2. 
но связано с созданием программных продуктов на 
основе использования следующих баз данных:

базы показателей высококвалифицированных спор-	
тсменов по видам спорта;
базы тренировочных упражнений;	
базы тренировочной нагрузки.	

 Основное внимание специалистов сконцентрирова-3. 
но на разработке автоматизированных систем обра-
ботки, учета и анализа спортивной информации по 
отдельным видам спорта, позволяющих тренеру при-
нимать обоснованные решения с целью повышения 
эффективности тренировочной и соревновательной 
деятельности.
В ходе исследования нами разработана база дан-4. 
ных «Атлет», использование которой предполагает 
сбор, хранение и систематизацию информации о 
спортсменах-бодибилдерах высокой квалифика-
ции, представляющих Украину на крупных сорев-
нованиях. 

Дальнейшее исследование мы планируем направить 
на разработку автоматизированной системы оценки  
антропометрических и миометрических показателей 
спортсменов-бодибилдеров высокой квалификации, 
в основу которой будет положена разработанная база 
данных «Атлет.
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Аналіз результатів впровадження експериментальної методики 
комплексного розвитку рухових якостей і засвоєння елементів 

техніки фігурного катання юних фігуристів 7-9 років
Харченко Т.П.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Представлена експерименталь-
на методика комплексного роз-
витку рухових якостей і засвоєн-
ня елементів техніки фігурного 
катання юних спортсменів. В до-
слідженнях прийняли участь 36 
хлопчиків 7-9 років. Сполучення 
засвоєння елементів техніки і 
фізичних вправ ефективніше за 
акцентоване вирішення кожного 
із завдань. Поєднання навчання 
елементам техніки фігурного ка-
тання з розвитком рухових якос-
тей дозволяє ефективно вирішу-
вати обидва завдання: засвоєння 
елемента техніки і розвиток рухо-
вої якості.

Харченко Т.П. Анализ результатов вне-
дрения экспериментальной методики 
комплексного развития двигательных 
качеств и освоения элементов техники 
фигурного катания юных фигуристов 
7-9 лет. Представлена экспериментальная 
методика комплексного развития двигатель-
ных качеств и усвоение элементов техники 
фигурного катания юных спортсменов. В ис-
следованиях приняли участие 36 мальчиков 
7-9 лет. Соединение усвоения элементов 
техники и физических упражнений эффек-
тивнее за акцентированное решение каждой 
из задач. Объединение обучения элемен-
там техники фигурного катания с развитием 
двигательных качеств позволяет эффектив-
но решать обе задачи: усвоение элемента 
техники и развитие двигательных качеств.

Kharchenko T.P. Analysis of results of intro-
duction of experimental method of complex 
development of motive qualities and mas-
tering of elements of technique of figure-
skating of young figure skaters 7-9 years. 
The experimental method of complex develop-
ment of motive qualities and mastering of ele-
ments of technique of figure-skating of young 
sportsmen is presented. In researches 36 boys 
took part 7-9 years. Connection of mastering of 
elements of technique and physical exercises 
more effective for the accented decision to 
each of tasks. The association of teaching the 
elements of technique of figure-skating with de-
velopment of motive qualities allows effectively 
to decide both tasks: mastering of element of 
technique and development of motive quali-
ties.

Ключові слова:
юні фігуристи, рухові якості, 
цілісність, стрибки, елементи 
техніки.

юные фигуристы, двигательные качества, 
целостность, прыжки, элементы техники.

young figure skaters, motive qualities, integrity, 
jumps, elements of technique.

Вступ. 1

В даний час у видах спорту із складнокоординацій-
ною структурою рухів відзначається неухильне зрос-
тання складності вправ, процес вдосконалення компо-
зицій змагань і виконавської майстерності.

Підвищення вимог до виконавської майстерності 
змусило багатьох фахівців звернути особливу увагу на 
якісну базову і спеціалізовану підготовку спортсменів у 
фігурному катанні. Мета її полягає в технічно доскона-
лому оволодінні різними елементами, зв’язками і ком-
бінаціями.

Різноманіття досліджень, проведених в різних 
складнокоординаційних видах спорту, присвячене 
наступним питанням: розробці загальної концеп-
ції багаторічної підготовки спортсменів, модельних 
характеристик виду спорту, питань управління, ви-
вчення біомеханічних основ техніки вправ, розробці 
дидактичних положень, що всесторонньо відобража-
ють найбільш значущі для практики спорту законо-
мірності при навчанні складним руховим діям, мето-
диці навчання вправам [5], теорії і методиці  відбору і  
прогнозування [3], вихованню фізичних якостей [7]. 
Найбільш розробленими і обґрунтованими з погляду 
біомеханіки і педагогіки є техніка різних вправ [6], 
теоретичні основи тренування [8], методика навчан-
ня різноманітним руховим діям [2].

У зв’язку з цим, враховуючи накопичений досвід фа-
хівців і сучасні вимоги міжнародної федерації, чинник 
науково-методичного процесу підготовки спортсменів 
у фігурному катанні виявляється в тенденції подальшо-
го розвитку спортивно-технічної майстерності, усклад-
нення програм змагань, інтенсифікації тренувальної 
роботи. У змісті вправ переважають елементи динаміч-
ного характеру, уніфікуються методи навчання склад-
ним елементам і з’єднанням [1, 4].

Дослідження виконано відповідно до плану науко-
© Харченко Т.П., 2010

вої роботи кафедри зимових видів спорту, велоспорту 
та туризму Харківської державної академії фізичної 
культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було виявити вплив експери-

ментальної методики на розвиток рухових якостей і за-
своєння елементів техніки юних фігуристів 7-9 років.

В дослідженнях прийняли участь дві групи, контр-
ольна і експериментальна, по 18 юнаків 7-9 років у кож-
ній. На момент початку експерименту достовірної різ-
ниці між групами у тестах, що використовувались для 
визначення рівня фізичної і технічної підготовленості 
не виявлено (р>0,05).

Результати дослідження.
Попередні наші дослідження дали змогу визначити 

найбільш сприятливі періоди розвитку рухових якостей 
і засвоєння елементів техніки фігурного катання. Крім 
цього нами визначені найбільш інформативні і надійні 
тести оцінки рівня розвитку окремих рухових якостей 
та техніки виконання окремих елементів фігурного ка-
тання, перш за все пов’язаних зі статичною і динаміч-
ною рівновагою, яка необхідна під час їх виконання.

Також визначено кореляційний зв’язок окремих ру-
хових якостей та виконання елементів техніки фігур-
ного катання, що дало нам змогу розробити комплекс 
тренувальних завдань, що передбачають паралельний 
розвиток рухових якостей і засвоєння елементів техніки 
юними фігуристами 7-9 років.

Проведений тренувальний процес протягом 2-х 
років, в якому в експериментальній групі впрова-
джувалась розроблена нами методика комплексного 
розвитку фізичних якостей і засвоєння елементів 
техніки, позитивно вплинув на їх показники.

Так, протягом двох років покращились результати 
тестування фізичних якостей, при чому їх приріст в 
більшості показників здійснювався одразу після першо-
го року тренувань (табл. 1).
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Результати в бігу на 30 метрів за першій рік трену-
вань покращились на 0,6 с (t=2,61; р<0,05), за другий 
ще на 0,5 с (t=2,17; p<0,05).

Швидкісна спритність також має достовірні зміни. 
Час подолання дистанції у човниковому бігу 3х10 м ско-
ротився після року тренувань на 0,7 с (t=2,41; р<0,05), 
після другого на 0,6 с (t=2,14; р<0,05), що в цілому за 
два роки склало 1,3 с (t=4,64; р<0,001).

Тестування швидкісно-силових якостей з викорис-
танням стрибкових вправ, також виявило рівномірні 
зміни між показниками першого і другого року трену-
вань. 

Стрибок у довжину з місця за перший рік покращив-
ся на 15,5 см (t=2,44; р<0,05), після другого року трену-
вань результат склав 125,1 см (t=2,57; р<0,05).

Більш складний у технічному виконанні, стрибок у 
гору з місця, після першого року тренувань покращився 
на 4,7 см (t=2,19; р<0,05), в кінці досліджень середній 
показник збільшився на 4,5 см (t=2,16; р<0,05).

У той же час тести з використанням вправ силової 
спрямованості мають дещо іншу спрямованість. Резуль-
тати піднімання тулуба покращувалися в однаковій мірі 
за першій і другий рік тренувань (t=1,68; 1,25; р>0,05).

Показник силових якостей рук також має достовірне 
покращення лише за період проведення експерименту 
(t=3,08; р<0,01), у той час як за кожний рік достовірних 
зрушень (р>0,05) не сталося.

Специфічні рухові вправи, які використовуються у 
тренуванні фігуристів та застосовувались під час тре-

нувань юних фігуристів експериментальної групи, ма-
ють позитивну динаміку.

Кількість стрибків на скакалці на 2-х ногах за одну 
хвилину збільшилась на 10,1 разів за перший рік (t=2,28; 
р<0,05) і на 11,2 разів у подальшому (t=2,53; р<0,05).

Більш складна вправа – стрибок на скакалці на 1-ій 
нозі також використовувалась юними фігуристами під 
час комплексних занять експериментальної групи, що 
дало позитивний результат одразу після першого року 
(t=2,37; р<0,05), після другого – результат також досто-
вірно (t=2,50; р<0,05) збільшився.

Результати тестування рухових якостей юних фігурис-
тів 7-9 років контрольної групи, маючи позитивну динамі-
ку, достовірні зміни мали лише наприкінці експерименту 
(р<0,05), у той час як після першого і другого років трену-
вань вони вже не значні (р>0,05). 

Проведений тренувальний процес в експеримен-
тальній групі також позитивно вплинув на формуван-
ня елементів техніки фігурного катання. Експертна 
оцінка виконання базового елемента техніки фігурного 
катання-сковзання перебіжкою по вісімці уперед і на-
зад покращувалась протягом двох років. За першій рік 
оцінка 5,2 бали зросла на 0,6 бала (t=2,61; р<0,05), за 
другий рік експерти оцінили виконання даного елемен-
ту в 7,0 балів (р<5,21; р<0,001) (за 10-бальною шкалою) 
(табл. 2).

Виконання спіралі «ластівка» у зв’язці з рухами 
уперед-назад-зовні-всередину також має позитивну ди-
наміку в процесі дворічного експерименту. Слід зазна-

Таблиця 1
Динаміка показників фізичної підготовленості юних фігуристів 7-9 років експериментальної групи (n=18)

№
п/п Показники

7 років 8 років 9 років
Оцінка 

імовірності
X1 +m1 X2 +m2 X3 +m3

1. Біг 30 м, с 7,9±0,15 7,3±0,17 6,8±0,16
t1,2=2,61; p1,2<0,05
t2,3=2,17; p2,3<0,05
t1,3=4,55; p1,3<0,001

2. Човниковий біг 
3х10 м, с 10,0±0,20 9,3±0,21 8,7±0,19

t1,2=2,41; p1,2<0,05
t2,3=2,14; p2,3<0,05
t1,3=4,64; p1,3<0,001

3. Стрибок у довжину з 
місця, см 93,2±4,50 108,7±4,48 125,1±4,56

t1,2=2,44; p1,2<0,05
t2,3=2,57; p2,3<0,05
t1,3=4,99; p1,3<0,001

4. Стрибок у гору з місця, см 21,2±1,58 25,9±1,46 30,4±1,48
t1,2=2,19; p1,2<0,05
t2,3=2,16; p2,3<0,05
t1,3=4,26; p1,3<0,001

5. Піднімання тулуба, 
к-ть разів у хв. 10,6±0,86 12,7±0,91 14,3±0,90

t1,2=1,68; p1,2>0,05
t2,3=1,25; p2,3>0,05
t1,3=2,96; p1,3<0,05

6.
Згинання і розгинання рук 
в упорі, лежачи на підлозі, 
к-ть разів

8,4±0,84 10,3±0,83 12,1±0,86
t1,2=1,61; p1,2>0,05
t2,3=1,50; p2,3>0,05
t1,3=3,08; p1,3<0,01

7. Стрибки на скакалці на 2-х 
ногах, к-ть разів у хв. 54,2±3,16 64,3±3,12 75,5±3,14

t1,2=2,28; p1,2<0,05
t2,3=2,53; p2,3<0,05
t1,3=4,78; p1,3<0,001

8. Стрибки на скакалці на 1-ій 
нозі, к-ть разів у хв. 28,3±1,75 34,1±1,71 40,2±1,74

t1,2=2,37; p1,2<0,05
t2,3=2,50; p2,3<0,05
t1,3=4,82; p1,3<0,001
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чити, що якість виконання елементів, як за першій рік, 
так і за другий достовірно покращувалась (р<0,05).

У той же час більш складні елементи – спіраль  «піс-
толет» у зв’язці з рухами уперед-назад-зовні-всередину 
по колу та стрибки в 0,5 оберти за перший рік тренувань 
достовірно (р>0,05) не змінилися, що пов’язано з більш 
значним часом для опанування їх технікою виконання 
(табл. 2). Поряд з цим за другий рік тренувань якість ви-
конання спіралі «пістолет» з її елементами достовірно 
покращилась (t=2,73; р<0,05), та ще в більшій мері по-
зитивно було оцінено експертами виконання стрибків в 
0,5 оберти (t=4,38; р<0,001).

Комплексне використання спеціально підготовчих 
вправ (стрибки на скакалці на 1-й та 2-х ногах) і за-
своєння обертів на одній нозі на ковзанках дозволило 
вже після першого року тренувань достовірно (t=2,33; 
р<0,05) підвищити якість виконання обертів. За другий 
рік оцінка показників виконання обертів покращилась 
значно більше (t=5,36; р<0,001).

Висновки.
Тренувальний процес, в якому використовувалась 1. 
методика комплексного розвитку рухових якостей і 
засвоєння елементів техніки фігурного катання в екс-
периментальній групі дозволила, в більшій мірі ніж 
в контрольній групі, підвищити результати тестів. 
Це може свідчити про те, що сполучення засвоєння 
елементів техніки і фізичних вправ, які забезпечують 
їх виконання більш ефективне, чим акцентоване ви-
рішення кожного із завдань.
Поєднання навчання елементам техніки фігурного 2. 
катання на ковзанах з розвитком рухових якостей в 

експериментальній групі дозволило більш ефектив-
но вирішувати обидва завдання – засвоєння елемента 
техніки і розвиток рухової якості. 

У перспективі подальших наших досліджень запла-
новано: виявити вплив тренувального процесу із засто-
суванням експериментальної методики на координацій-
ні здібності юних фігуристів 7-9 років.
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Таблиця 2
Динаміка виконання елементів техніки юними фігуристами 7-9 років експериментальної групи у процесі прове-

дення прямого паралельного експерименту, в балах (n=18)

№
п/п Показники

7 років 8 років 9 років
Оцінка 

імовірності
X1 +m1 X2 +m2 X3 +m3

1. Сковзання перебіжкою по 
вісімці уперед і назад 5,2±0,15 5,8±0,17 7,0±0,16

t1,2=2,61; p1,2<0,05
t2,3=5,21; p2,3<0,001
t1,3=8,18; p1,3<0,001

2.
Спіраль «ластівка» у зв’язці 
з рухами уперед-назад-зовні-
всередину по колу

5,3±0,18 6,1±0,20 6,9±0,22
t1,2=2,96; p1,2<0,05
t2,3=2,76; p2,3<0,05
t1,3=5,76; p1,3<0,001

3.
Спіраль «пістолет» у зв’язці 
з рухами уперед-назад-зовні-
всередину по колу

5,0±0,21 5,4±0,24 6,3±0,22
t1,2=1,25; p1,2>0,05
t2,3=2,73; p2,3<0,05
t1,3=4,33; p1,3<0,001

4. Стрибки в 0,5 оберти 4,6±0,23 5,1±0,22 6,5±0,23
t1,2=1,56; p1,2>0,05
t2,3=4,38; p2,3<0,001
t1,3=5,76; p1,3<0,001

5. Обертання на одній нозі 4,8±0,22 5,5±0,20 7,0±0,20
t1,2=2,33; p1,2<0,05
t2,3=5,36; p2,3<0,001
t1,3=7,40; p1,3<0,001
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Физкультурно-спортивная активность студенческой 
молодежи и определяющие ее факторы

Химич И.Ю.
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»

Аннотации:
Представлены организационно-
методических аспекты проведения заня-
тий тренировочной, общеразвивающей 
и оздоровительной направленности в 
зависимости от индивидуальных осо-
бенностей занимающихся. Рассмотре-
на методика приоритетного использо-
вания физкультурно-оздоровительных 
занятий оздоровительным плаванием 
студентов технического вуза. Исследо-
ваны мотивы и потребности студентов 
в различных формах и видах занятий 
физической культуры. Абсолютное 
большинство студентов (96%) считает 
занятия физической культурой и спор-
том необходимыми. 38% респондентов 
отмечают необходимость занятий спор-
том. 58% - отдают предпочтение оздо-
ровительной физической культуре.

Хіміч І.Ю. Фізкультурно-спортивна 
активність студентської молоді і 
визначальні її чинники. Представ-
лені організаційно-методичні аспекти 
проведення занять тренувальної, за-
гальрозвиваючої й оздоровчої спря-
мованості залежно від індивідуальних 
особливостей студентів. Розглянуто 
методику пріоритетного використання 
фізкультурно-оздоровчих занять оздо-
ровчим плаванням студентів технічно-
го вузу. Досліджено мотиви і потреби 
студентів у різних формах та видах 
занять фізичної культури. Абсолютна 
більшість студентів (96%) уважає за-
няття фізичною культурою і спортом 
необхідними. 38% респондентів від-
значають необхідність занять спортом. 
58% - віддають перевагу оздоровчій фі-
зичній культурі.

Khimich I.J. Physical-sports activity of 
student’s youth and factors defining 
it. Presented organizationally-methodical 
aspects of lead through of employments 
of training, general developing and health 
orientation depending on the individual 
features of getting’s busy. The method 
of the priority use is considered athletic-
health-improvement employments health 
swimming of students of technical insti-
tute of higher. Reasons and necessities 
of students are investigational in different 
forms and types of employments of physi-
cal culture. Absolute majority of students 
(96%) considers engaged in a physical 
culture and sport necessary. 38% stu-
dents mark the necessity of employments 
sport. 58% - give preference to the health 
physical culture.

Ключевые слова:
мотивация, плавание, развитие, 
спорт, студент, физическое воспи-
тание, учебный процесс.

мотивація, плавання, розвиток, 
спорт, студент, фізичне виховання, 
учбовий процес.

motivation, swimming, development, 
sports, the student, physical training, 
educational process.

Введение.1

Актуальность изучения проблемы физического вос-
питания в условиях вуза не физкультурного профиля 
определяется потребностями современного общества в 
физическом и духовном совершенствовании студентов, 
необходимостью привлечения вузовской молодежи к 
различным видам физкультурной деятельности: обра-
зовательной, спортивной, рекреационной, реабилита-
ционной. 

Рекреативное плавание направлено на улучшение 
физического и психоэмоционального состояния студен-
тов на основе активного отдыха путем организации раз-
влечений и досуга с использованием средств плавания. 
Обычно используются самостоятельные занятия нере-
гулярного характера, которые проходят не чаще двух 
раз в неделю. На таких занятиях в некоторой степени 
могут совершенствоваться элементы навыков, необхо-
димых для освоения с водной средой. Улучшения функ-
циональных показателей от рекреативного плавания не 
следует ожидать, хотя оно способствует поддержанию 
определенного уровня здоровья и закаливания.

Реабилитационное (лечебно-оздоровительное) пла-
вание отличается от оздоровительного, контингентом 
занимающихся. Если оздоровительным плаванием за-
нимаются здоровые или практически здоровые люди, 
то лечебным – люди, имеющие ухудшения в состоянии 
здоровья, которые можно исправить или компенсиро-
вать с помощью специально подобранных средств в во-
дной среде. К средствам реабилитационного плавания 
относят специальные упражнения, нацеленные на вос-
становление здоровья и физической работоспособности 
(профессиональной и бытовой), нарушенных в результа-
те заболеваний (в первую очередь сердечно-сосудистой 
системы), а также после травм или перенесенных опе-
раций. Специальные средства реабилитационного пла-
вания дополняются средствами общеукрепляющего 
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характера направленными на оздоровление организма, 
развитие физических и волевых качеств, закрепление 
моторных навыков [1].

Под влиянием физических упражнений активизи-
руются физиологические процессы, совершенствует-
ся строение, улучшается деятельность всех органов 
и систем человека, повышается работоспособность, 
укрепляется здоровье. Поэтому занятия физическими 
упражнениями являются средством не специфической 
профилактики ряда функциональных расстройств и за-
болеваний человека.

Организация физического воспитания в высших 
учебных заведениях, согласно рекомендациям, приво-
димым в научно-методической литературе, происходит 
с учетом состояния здоровья, уровня физического раз-
вития и физической подготовленности студентов, их 
спортивной квалификации, а также условий и характера 
труда их предстоящей профессиональной деятельности. 
Однако, наблюдается существенное противоречие меж-
ду предполагаемыми результатами реализации учебной 
программы по физической культуре в технических ву-
зах и результатами ее практического применения, что 
заставляет педагогов искать новые формы и методы ор-
ганизации физического воспитания студентов, изучать 
потребности молодежи в занятиях различными видами 
спорта, разрабатывать возможные варианты их внедре-
ния в учебный процесс [2].

Основным принципом при определении содержания 
работы в разных учебных отделениях является диффе-
ренцированный подход к учебно-воспитательному про-
цессу. Его сущность заключается в том, что учебный 
материал формируется для каждого учебного отделения 
с учетом пола, уровня физического развития, физиче-
ской и спортивно-технической подготовленности сту-
дентов. На практике же учет индивидуальных особен-
ностей студентов ограничивается распределением их 
по состоянию здоровья в основную, подготовительную 
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и специальные группы [3].
Статья написана в соответствии с планом научно-

исследовательской работы кафедры физического вос-
питания Межуниверситетского медико-инженерного 
факультета НТУУ «КПИ».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - получить данные о предпочтени-

ях студентов к различным видам спорта; раскрыть 
причинно-следственные связи формирования мотива-
ции к длительным занятиям физической культурой и 
спиртом.

Результаты исследования.
Исследование мотивов и потребностей студентов 

технического вуза в различных формах и видах занятий 
физической культуры, проводилось на основании ана-
лиза результатов анкетирования.

Обработка результатов анкетирования показала, что 
абсолютное большинство студентов (96%) считает за-
нятия физической культурой и спортом необходимыми, 
причем 38% респондентов отмечают необходимость 
занятий спортом, 58% отдают предпочтение оздорови-
тельной физической культуре.

На вопрос по поводу мотивации к занятиям физи-
ческой культурой и спортом предлагалось выбрать 
не более двух вариантов ответов из предложенных. 
Большинство респондентов (51%) считает, что заня-
тия физической культурой и спортом необходимы для 
укрепления здоровья, для 46% студентов основным мо-
тивом занятий физической культурой оказалось жела-
ние быть физически развитыми, 19% называют улучше-
ние самочувствия, 14% полагают, что занятия спортом 
позволяют увереннее чувствовать себя в обществе, и 
только 7% планируют добиться высоких результатов в 
спорте. Однако, несмотря на высокую оценку социаль-
ной значимости физической культуры, регулярно зани-
маются спортом всего 25% студентов, участвующих в 
исследовании, 44% занимаются иногда и 31% опрошен-
ных вообще не занимаются спортом. Более половины 
студентов (58%) не занимались спортом до обучения в 
вузе, 35% посещали различные спортивные секции и 
кружки, занимались в ДЮСШ 7% участников анкети-
рования. Практически все студенты технического вуза 
не имеют спортивных разрядов, только 5% имеют мас-
совые спортивные разряды.

Следует отметить низкую привлекательность учеб-

ных занятий по физическому воспитанию. Такую фор-
му занятий предпочитают 14% респондентов, боль-
шинство же выбирает занятия в спортивных секциях 
(клубах) (45%), и секционные занятия в вузе (36%), 
5% отдают предпочтение самостоятельным занятиям. 
При этом в процессе собеседования по данному во-
просу многие студенты отмечали высокую стоимость 
физкультурно-оздоровительных занятий в спортивных 
клубах и выражали желание совместить оздоровитель-
ную направленность программы спортивных клубов и 
организационные принципы вузовской секции. Многие 
студенты отмечали желание заменить обязательные 
учебные занятия по физическому воспитанию занятия-
ми  в студенческом спортивном клубе или секции.

В качестве мотивов при обосновании выбора фор-
мы занятий 67% обосновывают свой выбор жела-
нием заниматься избранным видом физкультурно-
оздоровительной деятельностью, 38% студентов 
указывает удобное время и организацию занятий в ву-
зовской секции или спортивном клубе, 14% выбирают 
сложившийся спортивный коллектив [4].

Наиболее популярным видом физкультурно-
спортивной деятельности среди студентов техническо-
го вуза являются оздоровительные виды плавания, их 
выбирают 40% опрошенных (рис. 1).

На втором месте по популярности находятся спор-
тивные игры, которым отдают предпочтение 24% ре-
спондентов, 22% студентов выбрали виды атлетизма, 
8% - различные виды борьбы, 3% студентов – легкую 
атлетику и 3% другой вид спорта (гимнастика, теннис 
и т.д.).

При анализе мотивации выбора вида спорта вы-
яснилось, что 52% указывают на оздоровительно-
развивающий эффект выбранного вида физкультурно-
оздоровительной деятельности, 46% наиболее важным 
считает формирование гармоничного телосложения, 
красивой фигуры, 29% привлекает зрелищность и по-
пулярность избранного вида спорта, 8% хотят получить 
соответствующие навыки.

Анализ научно-методической литературы позволил 
рассмотреть анатомо-физиологические особенности 
студентов 18-25 лет, уровень двигательной активности 
студентов не физкультурного института, мотивы и по-
требности в занятиях физической культурой и спортом. 
Исследована учебная программа по физическому вос-

Рис. 1. Мотивация студентов к различным видам физической культуры

Атлетизм; 22% Другие; 3%  
Виды плавания;  
40%  

Виды борьбы; 8%  

Легкая атлетика; 3%  

Спортивные игры;  
24%  
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питанию в технических вузах, рассмотрена литература, 
описывающая степень воздействия учебных занятий по 
физическому воспитанию на развитие и совершенство-
вание физических качеств студентов. Однако в вопросах 
организации физического воспитания, а также влияния 
учебного процесса выявлены отдельные противоречия: 
некоторые исследователи наблюдали положительное 
влияние учебных занятий на физическую подготовлен-
ность занимающихся, в отдельных работах отмечена 
недостаточная эффективность существующей програм-
мы. Повышение эффективности физического воспита-
ния в вузах связывают как с учетом мотивов и потреб-
ностей студентов в видах физкультурно-спортивной 
деятельности, так и в материальном оснащении кафедр 
физического воспитания [5].

Наиболее популярной формой физической культуры 
и спорта у студентов, как уже было сказано, являются 
оздоровительные виды плавания.

Плавание – эффективное средство профилактики 
и лечения заболеваний сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем. Показано оно и при нарушениях об-
мена веществ, осанки, последствиях травм опорно-
двигательного аппарата и тому подобное.

Во время плавания человек преодолевает сопротив-
ление воды, а это предъявляет значительные требова-
ния к функциям дыхания, кровообращения, тренирует 
физиологичные механизмы терморегуляции, развивает 
силу мышц. Выполнение упражнений в воде в горизон-
тальном положении (медленное плавание) облегчает 
работу сердца и периферического кровообращения, 
снижает частоту сердечных сокращений. Длительное 
плавание, с дыханием на два цикла, облегчает роботу 
сердца за счет удлинения диастолической паузы, а так-
же замедляет пульс. Холод влияет умеренной интен-
сивностью, «разрабатывая» сердце за счет стимуляции 
периферического кровообращения [6].

Позитивное влияние плавания на организм в боль-
шой мере зависит от температуры воды, в которой нахо-
дится человек, длительности пребывания в ней и спосо-
ба плавания. Но более важное значение имеет система 
занятий.

Тренировки в плавании повышают функциональ-
ную выносливость вестибулярного аппарата, стати-
кокинетическую выносливость, улучшают ощущение 
равновесия [7].

Выводы.
Таким образом, результаты анкетирования пока-

зали, что такие виды физической культуры, как оздо-
ровительное плавание, спортивные игры и атлетизм 
являются наиболее популярными видами физкультурно-
оздоровительной деятельности среди студентов техни-
ческого вуза. Желание заниматься в секции или спор-
тивном клубе, выражают не только ранее занимавшиеся 
студенты, но и те, которые не занимались этим видом 
физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Социологическое исследование свидетельствует о 
том, что повышение физического развития и физиче-
ской подготовленности студентов не физкультурного 
вуза возможно путем использования средств различных 
видов оздоровительного плавания. Однако для наиболее 
рационального использования учебно-тренировочного 
времени необходима разработка организационно-
методических аспектов проведения занятий тренировоч-
ной, общеразвивающей и оздоровительной направлен-
ности в зависимости от индивидуальных особенностей 
занимающихся.

На кафедре физического воспитания НТУУ «КПИ» 
разработана программа самостоятельных занятий для 
студентов учебного отделения плавания для І-ІІІ курсов 
обучения. В соответствии с существующими тенден-
циями к ухудшению здоровья студентов, необходимо 
дальнейшее совершенствование программы самостоя-
тельных занятий не только по плаванию, но и по другим 
видам спорта.
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Ставлення школярів міста Краматорськ до шкідливих звичок
Холодний О.І. 

Слав’янський державний педагогічний університет

Анотації:
Висвітлюються результати соціо-
логічного дослідження серед шко-
лярів. Анкетування проведено се-
ред  учнів 5 – 9 класів. Для цього їх 
увазі була запропонована анкета 
закритого типу. Показано негатив-
ну тенденцію поширення серед 
школярів вживання алкоголю та 
тютюнопаління. Поширення шкід-
ливих звичок серед учнів відбува-
ється на фоні їх збайдужіння до 
відмічених звичок під час навчан-
ня у школі. Переважна більшість 
школярів знають про негативний 
вплив шкідливих звичок на орга-
нізм людини та готові допомогти 
одноліткам у боротьбі з ними.  

Холодный А.И. Отношение школьников 
города Краматорск к вредным привыч-
кам. Освещаются результаты социологиче-
ского исследования среди школьников. Ан-
кетирование проведено среди  учеников 5-9 
классов. Для этого их вниманию была пред-
ложена анкета закрытого типа. Показана от-
рицательная тенденция распространения 
среди школьников употребления алкоголя 
и курения. Распространение вредных при-
вычек среди учеников происходит на фоне 
их безразличия к отмеченным привычкам 
во время обучения в школе. Подавляющее 
большинство школьников знают об отрица-
тельном влиянии вредных привычек на орга-
низм человека и готовы помочь ровесникам в 
борьбе с ними.  

Holodnyy A.I. The Attitude schoolboy 
Kramatorsk city to bad habit. Light up 
the results of sociological research among 
schoolboys. A questionnaire is conducted 
among  students 5-9 classes. For this pur-
pose to their attention the questionnaire of 
the closed type was offered. The subzero 
tendency of distribution is rotined among the 
schoolboys of the use of alcohol and smok-
ing. Distribution of harmful habits among 
students takes place on a background their 
indifference to the noted habits during teach-
ing at school. Swingeing majority of school-
boys know about subzero influence of harm-
ful habits on the organism of man and ready 
to help the persons of the same age in a 
fight against them.

Ключові слова:
школярі, шкідливі звички, навчан-
ня у школі, тютюнопаління, ал-
коголь.

школьники, вредные привычки, обучение в 
школе, табакокурения, алкоголь.

schoolchildren, bad habits, education in 
school, smoking, alcohol.

Вступ.1

В останні роки суспільство все більше занепокоєно 
поширенням негативних тенденцій щодо вживання ал-
коголю і тютюну серед школярів. Підвищення інтересу 
дослідників до вивчення здоров’язберігаючих техноло-
гій тісно пов’язано із зазначеною проблемою [1, 2, 6] та 
загальним зниженням рівня здоров’я населення Украї-
ни [5]. Разом з тим, найбільшого занепокоєння визиває 
поширення захворювань серед дітей та молоді шкільно-
го віку [7]. Практика загальноосвітніх закладів показує, 
що на сучасному етапі спостерігається зниження рухо-
вої активності школярів та кількість дітей, що залучені 
до усіх форм фізичної культури [6]. Водночас спостері-
гається перевантаженість шкільних навчальних планів і 
програм, відсутність комплексного вирішення проблеми 
оздоровлення школярів та розповсюдження серед учнів 
шкіл шкідливих звичок [3, 6]. 

На цьому фоні виникає необхідність застосування 
нових підходів до аналізу шкільного навчального про-
цесу, які б дозволили своєчасно корегувати педагогічні 
технології, виявляти негативні фактори, що впливають 
на загальний стан здоров’я учнів шкіл, виявляти рівень 
практичної та теоретичної підготовленості школярів та 
ступень їх соціальної адаптації [6]. Одним з інструментів 
такого аналізу є соціологічне опитування школярів щодо 
розповсюдженості у їх середовищі шкідливих звичок 
[6].

Дослідження виконано за планом НДР Харківської 
державної академії фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – проаналізувати ставлення шко-

лярів до шкідливих звичок (вживання алкоголю та палін-
ню). 

Методика дослідження. З метою реалізації за-
вдань дослідження було проведено анкетування учнів 
5 – 9 класів у школах м. Краматорськ Донецької облас-
ті щодо їх ставлення до шкідливих звичок. Для цього 
їх увазі була запропонована анкета закритого типу у 
який містився ряд питань щодо вживання учнями ал-
коголю та тютюну, відповіді на які дозволили б вста-
© Холодний О.І. , 2010

новити їх відношення до цього процесу. Методика 
обробки анкет є стандартною та описана у науковій 
літературі [4].  Отримані дані  узагальнювалися у та-
блицю 1 та діаграми.

Результати дослідження.
Аналіз отриманих результатів показує, що більшість 

школярів м. Краматорськ негативно ставляться до тю-
тюнопаління. Тих учнів, що позитивно ставляться до 
паління у 11 років лише 0,9 %, у 13 років – 1,4 %, у 14 
років – 1,4 %. У інших вікових групах тих учнів, що 
позитивно ставляться до тютюнопаління немає (табл. 
2). У той же час спостерігається зростання байдужого 
ставлення школярів до паління з 11,1 % у 11 років до 
32,6  % у 14 років (рис.1).

Переважна більшість школярів знає про негативну 
дію тютюну на здоров’я людини. Таких учнів, що не 
знають про шкоду паління становить 0,9 % у одинадцять 
та 2,7 % у тринадцять років (табл. 2, № 3). Не зважаючи 
на те, що школярі мають уявлення шкоду тютюну для 
здоров’я людини частина учнів шкіл палять. Кількість 
таких учнів коливається від 5,6 % у дванадцять років до 
13,5 % у чотирнадцять років. Крім того, майже третина 
учнів спробували палити (рис. 2). 

Важливим питанням у розповсюдженні тютюноку-
ріння серед школярів, є визначення першопричин, що 
спонукають школярів спробу палити (табл. 2, № 5). Ре-
кламу зазначають 31,25 % учнів у одинадцять років та 4 
% у чотирнадцятирічному віці. «Для самоствердження» 
починають палити 5,3 % учнів тринадцятирічного віку 
та 14,3 % чотирнадцятирічного віку. Одним з головних 
чинників, що сприяв спробі палити, школярі зазнача-
ють фактор «за компанію». Так, у одинадцять років та-
ких учнів 37,5 %, у дванадцять – 12,5 %, у тринадцять 
15,9 %, у чотирнадцять – 22,5 % та 33,3 % у п'ятнадцять 
років.  Однак, в основному, пояснити причини вживан-
ня тютюну або спроби це зробити не може найбільша 
кількість учнів, що палять або пробували це робити. 
У одинадцять років їх 31,25 %, у дванадцять –  87,5 
%, у тринадцять – 78,8 %, у чотирнадцять – 59,2 %, у 
п'ятнадцять – 66,7 % (табл. 1, №5). 
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Одним з завдань даного соціологічного дослідження 
було  з’ясування ставлення школярів до вживання алко-
голю. Аналіз отриманих матеріалів свідчить про те, що 
вживання алкоголю не находить підтримки в школярів, 
але у віці тринадцять та чотирнадцять років невелика 
кількість учнів (по 1,4 %) позитивно ставляться до цієї 
шкідливої звички. У ставленні до вживання алкоголю, 

як й у ставленні до тютюнопаління, також в школя-
рів спостерігається байдуже ставлення з віком до цієї 
шкідливої звички. Так, у 11 років байдужих учнів ЗНЗ 
лише 9,4 %, то у 14 років таких школярів вже 28,4 % % 
(рис.1).

Дослідженням встановлено, що лише невелика час-
тина школярів не знає про шкоду алкоголю, який він за-

Таблиця 1
Відношення школярів Донецької області до шкідливих звичок (за результатами соціологічного опитування)

Вік респондентів (роки) 11 
n=117

12
n=36

13
n=74

14
n=141

15
n=44

1 Чи знаєш ти, що вести здоровий спосіб життя дуже важливо для 
організму людини? (не знаю) 17,1 5,6 4,1 20,1 15,9

2
Як ти відносишся до того, що люди палять? 
Підтримую
Байдуже

0,9
11,1

-
13,9

1,4
18,9

1,4
32,6

-
31,8

3 Чи знаєш ти, що паління шкідливе для здоров’я (визиває захво-
рювання на рак) ? (не знаю) 0,9 - 2,7 - -

4
Чи палиш ти? 
Так
Пробував

6,8
6,8

5,6
16,7

8,1
17,6

13,5
21,3

6,8
29,6

5

Під впливом чого ти спробував палити? (% з тих що палять)
За компанію
За для самоствердження
Просто так
Під впливом реклами

37,5
31,25
31,25
-

12,5
-
87,5
-

15,9
5,3
78,8
-

22,5
14,3
59,2
-

33,3
-
66,7
-

6
Як ти відносишся до того, що люди вживають алкоголь? 
Підтримую
Байдуже

4,3
17,2

5,1
35,9

4,1
29,8

9,5
35,4

19
54

7 Чи знаєш ти що вживання алкоголю шкідливе для здоров’я?   (не 
знаю) 10 17,2 14,2 13,2 16,3

8

Чи пробував ти алкоголь? (загальна кількість відповідей по 
кожній позиції)
Пиво
Горілку
Слабоалкогольні напої
Вино

36,8
4,3
26,5
29,1

19,4
8,4
19,4
11,1

48,6
9,5
36,5
25,7

58,9
20,1
48,9
54,6

50
18,2
45,5
45,5

9

Під впливом чого ти спробував алкоголь? (% з загальної кількості 
відповідей тих що вживають алкоголь)
За компанію
За для самоствердження
Просто так
Під впливом реклами

19,3
5,3
70,1
5,3

72,7
-
18,2
9,1

28,8
2
67,2
2

43,2
8
48
0,8

54,3
3,4
42,3
-

10 Чи допоможеш ти однолітку позбутись шкідливих звичок? (так) 92,3 94,4 100 87,9 93,2

Рис.1. Збайдужіння учнів до вживання алкоголю та тютюну під час навчання у школі (у %).
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вдає організму людини. Таких учнів у 11 років – 0,9 %, 
у тринадцять – 4,1 %, у чотирнадцять – 4,1 %, і лише 
у дванадцять років, учнів, що не знають про шкідливу 
дію спиртного, 17,2 % (табл. 2).  Не зважаючи на те, 
що школярі мають знання про шкідливі звички, спосте-
рігається динаміка зростання вживання учнями різних 
алкогольних напоїв. Пиво у 5-му класі пробував кожен 
третій (!) школяр (близько 36,8 %), у 9-му класі пиво 
вживають половина учнів (!) (близько 50 %). Слабоал-
когольні напої школярі починають вживати з 11-річного 
віку –  26,5 %, у тринадцять років таких учнів вже 36,5 
%, у чотирнадцять –  48,9 %. Активна динаміка спосте-
рігається з вживання школярами вина. Так, у 11 років 
– 29,1 %, у 13 років – 25,7 %, у 14 років – 54,6 %, у 15 
років таких учнів 45,5 %. Вживають горілку, переважно 
учні восьмого та дев’ятого класів (до 20,1 %)  (табл. 1 № 
8).  Результати аналізу опитування школярів, щодо вжи-
вання ними алкогольних напоїв відображено на рис. 3. 

Дослідженням встановлені причини, що спонукають 
школярів вживати різні алкогольні напої. Пряму рекла-

му вказують від 0,8 % - до 9,1 % учнів ЗНЗ. Самоствер-
дитись за рахунок вживання алкоголю намагаються до 
8 % школярів. Не можуть пояснити причин вживання 
алкогольних напоїв до 70,1 %, «за компанію» вживають 
алкоголь до 54,3 % школярів. Результати опитування 
школярів, щодо причин споживання спиртного, пред-
ставлені на рис. 4 (табл. 1 № 9).  

Аналізу одержаних матеріалів соціологічного дослі-
дження показує, що у середньому по виборці у 12,6 % 
учнів не сформувались відповідні знання, що вести здо-
ровий спосіб життя дуже важливо для організму люди-
ни (табл. 1 № 1). Однак, переважна більшість школярів 
виявляє готовність допомогти своїм одноліткам позбу-
тись шкідливих звичок: у одинадцять років таких учнів 
– 92,3 %, у дванадцять – 94,4 %, у тринадцять – 100 %, 
у чотирнадцять – 87,9 %, у п'ятнадцять – 93,2 % (табл. 
1 № 10).

Висновки. 
Проведене дослідження дозволило встановити, що 1. 
серед учнів м. Краматорськ Донецької області, у пе-

Рис.2. Вживання тютюну школярами респондентами (у %).
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Рис. 3. Вживання алкогольних напоїв школярами міста Краматорськ
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Рис.4. Дольове співвідношення чинників, що впливають на вживання алкоголю школярами.
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ріод навчання у школі, спостерігається тенденція до 
вживання алкоголю та тютюнопаління. Поширення 
шкідливих звичок серед учнів відбувається на фоні їх 
збайдужіння до відмічених звичок під час навчання 
у школі.  
Переважна більшість школярів знають про негатив-2. 
ний вплив шкідливих звичок на організм людини та 
готові допомогти одноліткам у боротьбі з ними.  

Подальшого вивчення потребують напрямки форму-
вання у школярів основ здорового способу життя. 
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Системний підхід щодо професійно-орієнтаційної 
роботи з абітурієнтами вищих навчальних закладів   

фізкультурного профілю України
Хомко І.Г.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Обґрунтовано систему професійно-
орієнтаційної роботи з абітурієнтами 
вищих навчальних закладів фізкуль-
турного профілю України. Відобра-
жено ідею системності. Виявлені 
організаційні заходи з покращення 
та підвищення ефективності про-
ведення професійно-орієнтаційної 
роботи. Визначено структурні еле-
менти системи професійної орієн-
тації. Показана їх доцільність щодо 
спільного проведення професійно-
орієнтаційної роботи вищими на-
вчальними закладами фізкультур-
ного профілю в Україні. 

Хомко И.Г. Системный поход к 
профессионально-ориентационной ра-
боте с абитуриентами высших учеб-
ных заведений физкультурного про-
филя Украины. Обоснована система 
профессионально-ориентационной работы 
с абитуриентами высших учебных заведе-
ний физкультурного профиля Украины. Ото-
бражена идея системности. Выявлены ор-
ганизационные мероприятия по улучшению 
и повышению эффективности проведения 
профессионально-ориентационной работы. 
Определены структурные элементы системы 
профессиональной ориентации. Показанная их 
целесообразность относительно общего про-
ведения профессионально-ориентационной 
работы высшими учебными заведениями физ-
культурного профиля в Украине. 

Khomko I.G. System approach to pro-
fessionally-orientation work with appli-
cants of higher educational establish-
ments of athletic type in Ukraine. The 
system is grounded to professionally-ori-
entation work with the university entrants 
of higher educational establishments of 
athletic type of Ukraine. The idea of the 
system is represented. Organizational 
measures are exposed on improvement 
and increase of efficiency of leadthrough 
to professionally-orientation works. The 
structural elements of the system of pro-
fessional orientation are certain. Rotined 
their expedience in relation to a general 
leadthrough to professionally-orientation 
working as higher educational establish-
ments of athletic type in Ukraine. 

Ключові слова:
система, професійний, орієнтація, 
фізична культура, профіль, про-
фесія. 

система, профессиональный, ориентация, 
физическая культура, профиль, профессия.
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culture, type, profession. 

Вступ.1

Фізична культура, як самостійна галузь народного 
господарства України, включає у себе велику різнома-
нітність педагогічних, інформаційних, організаційних, 
економічних, фізіологічних та інших процесів. З ураху-
ванням цього необхідна інтенсифікація процесу управ-
ління галуззю, що потребує наявності спеціально під-
готовлених професійних кадрів.

Для того, щоб отримати висококваліфікованого 
фахівця у галузі фізичної культури та спорту, потріб-
но готувати дитину до професійного самовизначення з 
раннього віку, це пов’язано зі специфікою майбутньої 
професії [5].  

У ході аналізу літературних джерел нами було вста-
новлено, що право людини на вільний вибір фаху, роду 
діяльності в нашій країні розширює можливості моло-
ді у професійній структурі суспільства. З точки зору 
суспільства, від правильного вибору професії кожним 
абітурієнтом у кінцевому результаті залежить продук-
тивність праці у державі, ефективність використання 
інтелектуального потенціалу, плинність кадрів та ба-
гато іншого. Урахування всіх цих факторів є необхід-
ною умовою добре організованої профорієнтації, яка, 
не обмежуючи свободу самовизначення людей, підви-
щує ймовірність правильного вибору фаху. Це означає, 
що для забезпечення відповідних потреб суспільства 
необхідно на кожному етапі його історичного розвитку 
створювати ефективну систему соціальної і професій-
ної орієнтації, розширюючи одночасно свободу вибору 
професії [4,6]. 

Дослідження проводиться згідно Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури 
і спорту на 2006 – 2010 рр. Відповідно тем за шиф-
ром – 1.3 «Організаційно – управлінські та соціально-
економічні аспекти розвитку фізичної культури і спор-
ту» та шифром – 1.2 «Система організації фізкультурної 

© Хомко І.Г., 2010

освіти та кадрового забезпечення галузі фізичної куль-
тури і спорту». 

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

професійно-орієнтаційної роботи з абітурієнтами щодо 
вдосконалення діяльності вищих навчальних закладів 
фізкультурного профілю в Україні. 

Завдання дослідження:
Вивчити ідею системності професійно-орієнтаційної 1. 
роботи з абітурієнтами.
Визначити елементи системи професійно-2. 
орієнтаційної роботи щодо вдосконалення діяльності 
вищих навчальних закладів фізкультурного профілю.

Методи дослідження – аналіз літературних джерел 
та документів, анкетування, організаційний та систем-
ний аналіз.  

Організація дослідження:
З метою удосконалення системи та ефективного про-

ведення професійно-орієнтаційної роботи серед абіту-
рієнтів у галузі фізичної культури і спорту у 2008-2009 
році було проведено дослідження серед професорсько-
викладацького складу вищих навчальних закладів фіз-
культурного профілю м. Харкова, м. Львова, м. Дніпро-
петровська.   

Результати дослідження. 
Суспільство на даний час потребує систематизова-

ного профорієнтаційного аналізу процесів формування 
й використання молодіжних ресурсів у народногоспо-
дарському комплексі. Ідея системності професійної орі-
єнтації полягає у тому, що:

профорієнтація визначає системну діяльність, яка • 
включає завдання, принципи, форми, методи, критерії 
ефективності, рівні, напрямки, аспекти, інші системні 
та структурні елементи;
система професійної орієнтації особистості є підсис-• 
темою загальної системи трудового виховання та про-
фесійної підготовки;
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система професійної орієнтації – це частина загальної • 
системи соціальної орієнтації особистості у структурі 
виробничих сил і виробничих відносин;
профорієнтація входить у соціальну систему, яка • 
функціонує у суспільстві, вона стосується різних про-
блем, у тому числі і впливу людського фактору на роз-
виток виробництва;
на ефективність профорієнтації впливає безліч • 
об’єктивних та суб’єктивних факторів, тому ця систе-
ма важко піддається управлінню [5].

У роботі Т.М.Демиденко відображено, що система 
професійної орієнтації – це цілеспрямована, науково 
обґрунтована діяльність різних державних і громад-
ських організацій, спрямована на удосконалення про-
фесійного самовизначення молоді в інтересах особис-
тості і суспільства [1]. 

У своїх наукових працях Н. Жемера звернула осо-
бливу увагу на те, що система професійної орієнтації 
у закладах середньої та вищої освіти відсутня. Деякі 
функції освітньої профорієнтації виконують існуючі 
кабінети профорієнтації Державної служби зайнятості 
населення, районні центри соціальної допомоги моло-
ді, Комітету у справах сім’ї та молоді, центри працев-
лаштування студентів у вищих навчальних закладах. 
Проте діяльність цих закладів не відповідає сучасним 
вимогам профорієнтації, оскільки ці установи не є 
гарантами свободи вибору професії особистістю від-
повідно до її інтересів та можливостей, а виконують 
функцію задоволення тимчасових потреб суспільства у 
працівниках [2].

У результаті аналізу проведеного дослідження нами 
було виявлено, що 79,7% респондентів вважають за по-
трібним спеціалізованим кафедрам вищих навчальних 
закладів фізкультурного профілю активізувати зв’язки 
з фізкультурно-спортивними організаціями міста, зо-

нами відпочинку, організаціями за місцем проживання, 
що дозволить посилити мотиваційну та організацій-
ну роботу з населенням. Завдяки цьому проведення 
професійно-орієнтаційної роботи серед абітурієнтів до-
зволить визначити основні елементи системи, забезпе-
чити свідомий вибір професії для всіх груп населення з 
чітким розподілом функціональних обов’язків кожного 
з них (рис. 1.). 

На думку 46,9% респондентів, створення на базі 
вищого навчального закладу Центру, або служби 
професійно-орієнтаційної роботи (43,8%), є важливим 
елементом системи. Це надає змогу:

 - безкоштовно надавати впродовж року абітурієнтам • 
та їх батькам професійно-інформаційні, консульта-
тивні та соціально-психологічні послуги щодо май-
бутньої професії та спеціальності ;
- контролювати та координувати діяльність спеціалі-• 
зованих кафедр щодо проведення цієї роботи; 
- проведення спеціальних професійних заходів з залу-• 
ченням спеціалістів з Державного центру зайнятості, 
підвищення кваліфікації кураторів та викладачів; 
- постійний зв’язок з випускниками вищого навчаль-• 
ного закладу, які можуть проводити професійно-
орієнтаційну роботу за місцем роботи;
- підтримка зв’язків з організаціями (елементами), • 
які входять до системи організаційної структури 
професійно-орієнтаційної роботи;
- розробка комплексних заходів та програми взаємодії • 
з організаціями, що належать до системи професійно-
орієнтаційної роботи. 

Позиція 17,2% респондентів щодо розширення 
повноваження деканатів факультетів, та 26,6% рес-
пондентів щодо розширення сфери діяльності при-
ймальної комісії свідчить про те, що такі заходи, як 
створення організаційної структури системи проведен-

Рис. 1. Організаційні заходи щодо покрашення проведення професійно-орієнтаційної роботи у вищих навчаль-
них закладах:

активізування зв’язків кафедр з фізкультурно-спортивними організаціями міста, зонами відпочинку, 1 -  
організаціями за місцем проживання;
створення на базі вищих навчальних закладів Центрів професійно-орієнтаційної роботи;2 -  
створення на базі вищих навчальних закладів служб професійно-орієнтаційної роботи;3 -  
розширення сфери діяльності приймальної комісії;4 -  
здійснення співпраці з Обласним Центром „Інваспорт”;5 -  
розширення повноважень деканатів факультетів. 6 -  
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ня професійно-орієнтаційної роботи з абітурієнтами, 
створення Центру при вищому навчальному закладі 
фізкультурного профілю є актуальними та потребують 
науково обґрунтованого підходу.

У ході визначення елементів системи, які є доцільни-
ми для якісного проведення професійно-орієнтаційної 
роботи вищими навчальними закладами фізкультурно-
го профілю, респондентам було запропоновано ряд дер-
жавних, громадських та приватних організацій (рис.2.).

Нами встановлено, що пріоритетними є організа-
ції фізкультурно-спортивної спрямованості, на думку 
82,8% респондентів – спортивні школи, 79,7% - учи-
лища фізичної культури, 67,2% - спортивні клуби. Це 
зумовлено тим, що у цих організаціях навчаються (за-
ймаються) потенційні майбутні абітурієнти, які мають 
бажання навчатися та продовжувати свою спортивну 
кар’єру. З цими організаціями деякі спеціалізовані ка-
федри вищого навчального закладу заключають догово-
ри щодо шефської роботи та проведення організаційної, 
викладацької та тренерської практики. На наш погляд, 
у цих договорах необхідно відводити вагоме місце про-
веденню професійно-орієнтаційної роботи.  Цю роботу 
можуть проводити як студенти-практиканти, так і ви-
пускники, які є робітниками цих організацій.

На жаль, 40,6% респондентів приділяють незна-
чну увагу Центральному органу управління у галу-
зі фізичної культури і спорту. На наш погляд, спільне 
проведення професійно-орієнтаційної роботи вищими 
навчальними закладами фізкультурного профілю з Мі-
ністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту 
є доцільним, тому що згідно з Положенням про робо-
ту Міністерства пріоритетним напрямком у державній 
політиці галузі фізичної культури є  підготовка, пере-

підготовка кваліфікованих кадрів та працевлаштування 
випускників. З метою удосконалення та активізації цієї 
роботи бажано було б на державному рівні розробити 
та затвердити постанови Уряду та Міністерства щодо 
підтримки цієї роботи.    

У попередніх дослідженнях ми виявили, що, перш 
за все, в якісній організації професійно-орієнтаційної 
роботи є доцільним проведення інформаційних заходів. 
Ці заходи проводять як самі вищі навчальні заклади, так 
і служби масової інформації.

Відповіді респондентів щодо спільної роботи вищих 
навчальних закладів з службами масової інформації 
розподілилися наступним чином: 37,5% респондентів 
вважають за потрібне працювати з державними служба-
ми  та 17,2% - з приватними службами засобів масової 
інформації. Це свідчить про необхідність у період від-
криття вступної кампанії до вищих навчальних закла-
дів (з урахуванням специфіки нашої галузі і впродовж 
року) висвітлення інформації державними та приватни-
ми службами масової інформації міста з метою агітації 
та пропаганди майбутньої професії. 

Фінансування таких заходів повинно покладатися як 
на державні органи управління галузі фізичної культу-
ри і спорту держави та міста, так і на вищий навчальний 
заклад. 

Висновки:
Визначення ідеї системності професійно-орієнтаційної 1. 
роботи дозволило встановити, що у сучасних умовах 
це є науково обґрунтована система заходів з постав-
леною метою, завданнями, методами та принципами, 
яка, з одного боку, цілеспрямована на допомогу май-
бутнім абітурієнтам та їх батькам у виборі професії, 
а з іншого боку, впливає на ефективність підготовки 

Рис.2.  Доцільність проведення професійно-орієнтаційної роботи вищими навчальними закладами спільно з дер-
жавними, громадськими та приватними організаціями:

Спортивні школи  1 -  
Училища фізичної культури та спорту2 -  
Спортивні клуби3 -  
Обласні управління та комітети з питань фізичної 4 -  

культури та спорту
Міські управління та комітети з питань фізичної куль-5 -  

тури та спорту
Загальноосвітні школи6 -  
Районні управління та комітети з питань фізичної 7 -  

культури та спорту
Фізкультурно-спортивні товариства8 -  

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спор-9 -  
ту

Державні служби засобів масової інформації10 -  
Центри фізичного здоров’я населення „Спорт для 11 -  

всіх ”
Відділи освіти обласних та міських державних 12 -  

адміністрацій  
Спортивні споруди13 -  
Приватні служби засобів масової інформації14 -  
Міністерство освіти та науки України15 -  
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майбутніх кадрів у галузі фізичної культури та спор-
ту, та на розвиток виробництва у нашій державі.
У ході визначення структурних елементів системи 2. 
професійно-орієнтаційної роботи, нами було встанов-
лено, що такими елементами є державні, громадські 
та приватні організації у галузі фізичної культури і 
спорту, які мають за основну мету підготовку, пере-
підготовку фізкультурних кадрів та працевлаштуван-
ня випускників. 
Результати дослідження свідчать про те, що вищим на-3. 
вчальним закладам фізкультурного профілю з метою 
ефективності проведення професійно-орієнтаційної 
роботи доцільно співпрацювати з фізкультурно-
спортивними організаціями міста, впроваджуючи ор-
ганізаційні форми та заходи.   

Подальші дослідження передбачається провес-
ти в напрямку вивчення інших проблем професійно-
орієнтаційної роботи з абітурієнтами вищих навчаль-
них закладів   фізкультурного профілю України.
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Про можливості визначення фізичної працездатності юних 
спортсменів в умовах спортивних тренувань (на прикладі проби з 
бігу) на основі виконання одного субмаксимального навантаження

Хорошуха М.Ф.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Анотації:
Наведено порівняльний аналіз 
фізичної працездатності юних 
спортсменів 13 - 16 років. В обсте-
жені прийняло участь 30 підлітків. 
Між двома способами визначення 
фізичної працездатності трено-
ваних і нетренованих підлітків за 
допомогою специфічних наван-
тажень не існує статистично віро-
гідних відмінностей. Визначення 
PWC170(V) з бігу за використанням 
лише одного субмаксимального 
навантаження не супроводжується 
можливим виникненням негатив-
них реакцій з боку обстежуваних. 
Такий підхід може бути використа-
ним у практиці спорту, спортивної 
медицини та оздоровчого масово-
го спорту.

Хорошуха М.Ф. Про возможности опреде-
ления физической работоспособности 
юных спортсменов в условиях спортивных 
тренировок (на примере пробы с бегом) 
на основании проведения одной субмак-
симальной нагрузки. Приведен сравнитель-
ный анализ физической работоспособности 
юных спортсменов 13-16 лет. В обследова-
нии приняли участие 30 подростков. Между 
двумя способами определения физической 
работоспособности тренированных и нетре-
нированных подростков с помощью специфи-
ческих нагрузок не существует статистически 
возможных отличий. Определение PWC170(V) 
в беге с использованием лишь одной субмак-
симальной нагрузки не сопровождается воз-
можным возникновением отрицательных ре-
акций со стороны обследуемых. Такой подход 
может быть использованным в практике спор-
та, спортивной медицины и оздоровительного 
массового спорта.

Khoroshukha M.F. The question under 
consideration is the ways of determining 
the physical working capacity of juve-
nile sportsmen in the conditions of sport 
training (on the example of running test) 
on the basis of conducting single sub-
maximal loading. The comparative analy-
sis of physical capacity of young sportsmen 
is resulted 13-16 years. 30 teenagers took 
part in an inspection. Between two meth-
ods of determination of physical capacity 
of the trained and untrained teenagers by 
the specific loadings there are not statisti-
cally possible differences. Determination of 
PWC170(V) in at run with the use of only one 
submaximl loading not accompanied the 
possible origin of subzero reactions from 
the side of inspected. Such approach can 
be used in practice of sport, sporting medi-
cine and health mass sport.

Ключові слова:
фізична працездатність, методи 
дослідження, спортсмени, учні, 
підлітковий вік. 

физическая работоспособность, методы 
исследования, спортсмены, ученики, под-
ростковый возраст.

physical working capacity, the methods of 
researching, sportsmen, pupils, teenage.  

Вступ.1

Однією з необхідних умов для оцінки тренованості 
спортсменів є визначення фізичної працездатності 
за субмаксимальним тестом PWC170 з використанням 
функціональних проб, які враховують вплив 
специфічних для конкретного виду спорту навантажень 
на адаптивні можливості організму [4;2].

Теоретичною підставою для застосування 
проб зі специфічними навантаженнями є наступна 
закономірність: між ЧСС, з одного боку, та інтенсивністю 
фізичного навантаження (швидкістю бігу, плавання, їзди 
на велосипеді тощо), з іншого, спостерігаємо лінійну 
залежність, за умови якої ЧСС не перевищує 170 уд./хв. 
Еквівалентом фізичної працездатності (PWC170) є вели-
чина швидкості (м/с) по досягненню пульсу 170 уд./хв. 
V170 [4;2].

Пробу PWC170 з використанням бігу вперше було за-
пропоновано З.Б. Білоцерківським [2]. Методика про-
ведення проста, не потребує максимальних зусиль від 
спортсмена; її також можна проводити у будь-яких умо-
вах, де є бігова доріжка (краще на стадіоні). Обстежува-
ний виконує два забіги: 1-й – біг підтюпцем (кожні 100 
м дистанції спортсмен повинен пробігати за 30-40 с), 
довжина дистанції – 800 м; 2-й – з більшою швидкістю 
(кожні 100 м дистанції – за 20-30 с), довжина, відповід-
но,  становить 800-1200 м. Реєструють час подолання 
дистанції (у секундах) і величину ЧСС (уд./хв.) На ви-
конання проби відводиться щонайменше 15 хв: на кож-
не навантаження – по 5 хв. плюс 5 хв. на відпочинок 
між забігами. 

В умовах проведення масових обстежень цей спосіб 
забирає значну кількість часу, а також може викликати 
у індивідів з низьким рівнем фізичної підготовленос-
ті (юних спортсменів-початківців) значне напруження 

© Хорошуха М.Ф., 2010

механізму адаптації організму як до самого фізичного 
навантаження, так і до «стресового» переживання, обу-
мовленого тестуванням [6].

З метою усунення висвітленого вище недоліку, як 
нам думається, можна скористатися проведенням лише 
одного субмаксимального навантаження (за тривалістю 
часу 5 хв.) у визначенні PWC170(V).

Робота виконана згідно плану НДР Інституту фізич-
ного виховання та спорту Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – впровадити в практику лікарсько-

педагогічних спостережень за спортсменами та масо-
вого оздоровчого спорту більш простої, доступної та 
інформативної, що не потребує значних затрат в часі, 
модифікованої, що ґрунтується на виконанні лише од-
ного субмаксимального навантаження, проби у визна-
ченні фізичної працездатності з використанням бігу.

Методи дослідження та їх організація:
аналіз наукової та науково-методичної літерату-• 
ри з проблем дослідження фізичної працездатності 
спортсменів в лабораторних умовах та в умовах спор-
тивних тренувань і змагань;
функціональні дослідження [проба • PWC170(V) з вико-
ристанням одного та двох бігових навантажень];
методи математичної статистики.• 

Дослідження проводилися на базі Броварського ви-
щого училища фізичної культури (Київська обл.). В об-
стежені прийняло участь 30 підлітків 13-16 років (23 
спортсменів: 11 лижників, 6 боксерів і 6 борців та 7 
учнів, що не займалися спортом ЗОШ № 3 м. Бровари). 
На період обстеження всі були здорові.

Результати дослідження.
Кожний індивід обстежувався двічі: перший раз – у 

визначенні PWC170(V)за виконанням двох навантажень 
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з бігу; другий (через одну-дві години після виконання 
першої роботи) – за виконанням одного навантаження.

Загальні вказівки та зауваження, яких дотримували-
ся в процесі проведення тестування:

тестування проводилися за сприятливих погодних • 
умов;
робота виконувалася без розминки;• 

швидкість на дистанції була постійною;• 
кожне навантаження за часом тривало 5 хвилин;• 
між навантаженнями був 5-ти хвилинний відпочи-• 
нок;
в разі появи неприємних відчуттів тестування припи-• 
нялося;
повторне тестування проводилося в одних і тих самих • 
умовах.

Таблиця
Величини PWC170(V)тренованих і нетренованих підлітків 13-16 років, розраховані за способами, що включають 
виконання двох (за формулою В.Л. Карпмана) та одного (за формулою Л.І. Абросимової) фізичних навантажень 

при виконанні проби з бігу, Х ± m

№
п/п Обстежувані

PWC170(V), м/с Різниця у величинах PWC170(V)

За формулою 
В.Л. Карпмана

(1)

За формулою Л.І. 
Абросимової

(2)
в м/с в %

1 Л-к 3,6 3,4 - 0,2 5,6
2 Р-ко 3,4 3,3 - 0,1 2,9
3 Б-ба 3,7 3,8 + 0,1 2,7
4 М-к 3,9 3,6 - 0,3 7,7
5 Г-зь 4,0 3,7 - 0,3 7,5
6 В-н 3,7 3,5 - 0,2 5,4
7 В-ко 3,9 4,0 + 0,1 2,6
8 Р-ч 3,9 3,7 - 0,2 5,1
9 Ч-ий 3,2 2,9 - 0,3 9,4
10 С-в 3,4 3,3 - 0,1 2,9
11 С-р 3,7 3,7 0 0
12 М-ко 3,2 3,0 - 0,2 6,3
13 Ш-ка 2,9 3,0 + 0,1 3,4
14 Ю-ко 2,8 2,6 - 0,2 7,1
15 Ф-ко 3,9 3,9 0 0
16 М-к 3,5 3,7 + 0,2 5,7
17 Р-ко 2,8 2,6 - 0,2 7,1
18 Ш-ко 3,9 3,7 - 0,2 5,1
19 Г-ий 4,2 4,1 - 0,1 2,4
20 П-к 4,0 4,1 + 0,1 2,5
21 Н-на 3,2 3,4 + 0,2 6,3
22 С-к 3,5 3,6 + 0,1 2,9
23 С-та 3,4 3,5 + 0,1 2,9
24 Г-ко 3,0 2,8 - 0,2 6,7
25 Б-ч 3,4 3,2 - 0,2 5,9
26 Б-ий 2,6 2,4 - 0,2 7,7
27 Я-ць 3,2 3,3 + 0,1 3,1
28 О-к 2,8 2,7 - 0,1 3,6
29 С-в 2,9 2,7 - 0,2 6,9
30 Ч-в 3,1 2,8 - 0,3 9,7

Х±m 3,4±0,08 3,3±0,09 - -
t; P1-2 0,83;>0,05 -
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У першому варіанті (із-за умови виконання двох бі-
гових навантажень) фізичну працездатність розрахову-
вали за формулою В.Л. Карпмана зі співавт. [4]:

PWC170(V) = V1 + (V2 - V1 )⋅ (170 - f1 )/(f2 – f1 ), 

де PWC170(V) – фізична працездатність, що виражена 
величиною швидкості різних циклічних локомоцій (м/с) 
за умови пульсу 170 уд./хв;

f1 і f2 – ЧСС під час 1-го і 2-го фізичних наванта-
жень;

V1 і V2 – швидкість рухів (м/с) під час 1-го і 2-го на-
вантажень.

Швидкість рухів визначають за формулою:
V = S/t,

де V – швидкість рухів (м/с);
     S – довжина дистанції (м);
     t – тривалість навантаження (с).

Примітка. Частота серцевих скорочень визначалася 
аускультативно протягом перших 5 с після закінчення 
навантаження.

У другому випадку (в разі виконання одного наван-
таження) фізичну працездатність, відповідно, розрахо-
вували за формулою Л.І. Абросимової з співавт. [1] у 
нашій модифікації [8], пристосованій до проведення 
проби з бігу:

PWC170(V) = (V/ f1 – f2 ) ⋅(170 – f0 ),

де PWC170(V)- фізична працездатність (м/с);
    f0 - ЧСС в стані спокою (уд./хв.);
     f1 - ЧСС наприкінці навантаження (уд./хв.).

Про можливості визначення фізичної працездатнос-
ті за субмаксимальним тестом PWC170 в лабораторних 
умовах (робота на велоергометрі або степ-ергометрі) з 
використанням лише одного дозованого навантаження 
можна дізнатися із раніше опублікованих літературних 
джерел [5;1].

Як свідчать дані наших попередніх досліджень у 
визначенні фізичної працездатності за методом power-
ергометрії на основі виконання одного субмаксимального 
навантаження [7] та інших авторів [1], результати 
розрахунку величини PWC170 за загальноприйнятою 
методикою і модифікованою, тобто за виконанням лише 
одного навантаження, відрізняються одна від другої не 
більш ніж на 10%, а відмінності між ними статистично 
недостовірні (P>0,05).

Як свідчать результати досліджень (табл.) між двома 
способами визначення PWC170(V)з використанням 
легкоатлетичного бігу (за формулами В.Л. Карпмана – з 
одного боку та Л.І. Абросимової – з іншого) не існує 
статистично вірогідних відмінностей (P>0,05). Більше 
того, різниця у величинах PWC170(V) за двома наванта-
женнями і, відповідно, PWC170(V) за одним навантажен-
ням, як можна бачити із таблиці, не перевищує 10%.

Приклад визначення фізичної працездатності за 
тестом PWC170(V)одного і того ж обстежуваного за дво-
ма способами:

Обстежуваний – юний лижник М-к, 15 років. ЧСС 
у стані відносного спокою 72 уд./хв. (f0). У першій серії 
навантажень пробіг дистанцію 800 м за 4 хв 08 с (248 

с). ЧСС в кінці навантаження (за перші 5 с) становила 
13 уд. Відповідно, частота пульсу за 1 хв. (f1) складала 
156 уд. (13⋅12=156).

Швидкість локомоцій (V, м/с) становить: 800 м : 248 
с = 3,2 м/с.

За формулою Л.І. Абросимової у модифікації авто-
рів визначаємо:

PWC170(V) = [3,2/(156-72)] ⋅(170 – 72) = 3,7 м/c,

Через одну годину юний спортсмен повторно вико-
нував роботу, яка включала два навантаження.

Тривалість першого навантаження складала 4 хв 47 
с або 287 с (t1). Дистанція (S1), відповідно, - 800 м. Звід-
си, швидкість бігу у першій серії навантажень станови-
ла : 800 м : 287 с = 2,8 м/с.

Частота серцевих скорочень за 5-ти секундний від-
різок часу рівнялась 11, відповідно, за 1 хвилину (f1) 
становила 132 уд. (11⋅12=132). 

У другій серії навантажень час подолання дистан-
ції 800 м (S2) становив 4 хв 04 с або 244 с (t2). Відпо-
відно до цього, швидкість локомоцій (V2)дорівнювала: 
800 м : 244 с = 3,3 м/с. ЧСС, що була зареєстрована 
протягом перших 5 с після закінчення бігу дорівнювала 
14уд.⋅12=168уд. (f2). 

За формулою В.Л. Карпмана з співавт. знаходимо:

PWC170(V) = 2,8 + (3,3-2,8) ⋅ [(170-132)/(168-132)] 
= 3,5 м/c,

Таким чином, у обстежуваного спортсмена вели-
чина PWC170(V), у першому варіанті, становить 3,7 м/с, 
відповідно, у другому – 3,5 м/с. Різниця складає 0,2 м/с 
або 5,7 %.

Висновки.
Між двома способами визначення фізичної працез-1. 
датності тренованих і нетренованих підлітків за до-
помогою специфічних навантажень не існує статис-
тично вірогідних відмінностей.
Визначення 2. PWC170(V)з бігу за використанням лише 
одного субмаксимального навантаження, яке здій-
снюється відносно за короткий (до 5 хвилин) відрізок 
часу і не супроводжується можливим виникненням 
негативних реакцій з боку обстежуваних, може бути 
використаним у практиці спорту, спортивної медици-
ни та оздоровчого масового спорту для визначення 
фізичної працездатності.

Подальші дослідження передбачається провести у 
напрямку вивчення інших проблем дослідження фізич-
ної працездатності дітей та підлітків.
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Ставлення школярів до деяких аспектів розподілу навчального 
матеріалу з фізичної культури між предметами шкільної програми

Хохлова Л.А.
Інститут фізичної культури Миколаївського державного університету ім. О.В. Сухомлинського 

Анотації:
Розглянуті результати соціологіч-
ного опитування школярів 9 – 11 
класів. Загалом було опитано 321 
учень шкіл. У процесі досліджен-
ня використовувалась анкета за-
критого типу. Показано ставлен-
ня школярів до деяких аспектів 
змісту шкільної навчальної дис-
ципліни «Фізична культура». 
Теоретичні знання про здоров’я 
людини найбільш ефективно 
будуть засвоюватись під час їх 
викладання у рамках інших на-
вчальних дисциплін. Приоритет-
ними теоретичними напрямками 
уроків фізичної культури є історія 
видів спорту, фізичні вправи для 
зміцнення здоров’я. 

Хохлова Л.А. Отношение школьников 
к некоторым аспектам распределения 
учебного материала по физической 
культуре между предметами школьной 
программы. Рассмотрены результаты со-
циологического опроса школьников 9-11 
классов. Всего было опрошено 321 ученик. 
В процессе исследования использовалась 
анкета закрытого типа. Показано отношения 
школьников к некоторым аспектам содержа-
ния школьной учебной дисциплины «Физи-
ческая культура». Теоретические знания о 
здоровье человека наиболее эффективно 
будут усваиваться во время их преподава-
ния в рамках других учебных дисциплин. 
Приоритетными теоретическими направ-
лениями уроков физической культуры яв-
ляется история видов спорта, физические 
упражнения для укрепления здоровья.

Khokhlova L.A. The ratio of students to 
certain aspects of the distribution of edu-
cational material on physical training be-
tween subjects of the school curriculum. 
The results of the sociological questioning of 
schoolboys are considered 9-11 classes. In all 
it was polled a 321 student. In the process of 
research the questionnaire of the closed type 
was used. Attitudes of schoolboys are rotined 
toward some aspects of maintenance of school 
educational discipline the «Physical culture». 
Theoretical knowledges about the health of 
man most effectively will be mastered during 
their teaching within the framework of other ed-
ucational disciplines. Priority theoretical direc-
tions of lessons of physical culture is history of 
types of sport, physical exercises for strength-
ening of health.

Ключові слова:
фізична культура, урок, стан-
дарт освіти, навчальна дисци-
пліна.

физическая культура, урок, стандарт об-
разования, учебная дисциплина.  

physical education, lesson, standard of 
education, training discipline.

Вступ.1

Як показують дослідження [7] та ряд нормативних 
актів Міністерства освіти та науки України [4, 5],  сис-
тема фізичного виховання школярів потребує певного 
реформування. Така реорганізація можлива через змі-
ну напрямку системи шкільного фізичного виховання 
у бік формування фізичної культури особистості [6, 7], 
що сприятиме реалізації загальної мети освітнього про-
цесу – всебічного розвитку людини як здорової особис-
тості [1]. Такий підхід потребує вдосконалення існую-
чих педагогічних технологій у напрямку оздоровлення 
школярів та впровадження інноваційного педагогічного 
інструментарію в усі форми педагогічного процесу. Ба-
зовою формою, яка сприяє формуванню здоров’я учнів, 
є уроки фізичної культури [6, 7]. Вони регламентуються 
навчальними програмами, що розкривають зміст теоре-
тичної та практичної підготовки школярів та повинні 
відповідати Державному стандарту базової і повної за-
гальної середньої освіти [3]. Вказаний стандарт розпо-
ділений на декілька освітніх галузей, у яких визначено 
зміст освітнього процесу та державні вимоги до рівня 
підготовленості учнів. 

Аналіз вказаного документу [3] показав, що зміст 
освітнього процесу пов’язаного з фізичним вихован-
ням учнів визначається освітньою галуззю «Здоров'я і 
фізична культура». До неї включені знання та уміння, 
що сприяють формуванню всебічного розвитку здоров'я 
учнів, підвищення рівня їх фізичної підготовленості, 
формування і поліпшення основних життєво важливих 
рухових навичок, формування стійких мотиваційних 
установок, щодо застосування набутих знань у житті 
[3]. Разом з тим, вищевикладений зміст освітньої галу-
зі «Здоров’я і фізична культура» реалізується не тільки 
під час уроків з фізичної культури. Згідно Типових на-
вчальних планів, затверджених Міністерством освіти і 
науки України [2], у шкільній програмі існують ряд ін-
ших навчальних предметів, пов’язаних з формуванням 
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здоров’я школярів.  Однак, чіткого розподілу навчаль-
ного матеріалу між шкільними предметами у вищевка-
заному Державному стандарті не визначено. Недостатня 
вивченість проблеми фактичного розподілу теоретично-
го та практичного матеріалу, викладеного у Державному 
освітньому стандарті між шкільними навчальними дис-
циплінами зумовило мету даного дослідження.

Дослідження виконано згідно угоди у рамках 
плану НДР Харківської державної академії фізичної 
культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - визначити ставлення школярів 

до змісту навчальної дисципліни «Фізична культура».
Методика дослідження. З метою реалізації мети 

дослідження, було проведено соціологічне опитування 
учнів 9 – 11 класів чотирьох загальноосвітніх навчальних 
закладів міста Миколаїв. Загалом було опитано 321 учень 
шкіл. У процесі дослідження використовувалась анкета 
закритого типу. Питання анкети були сформульовані 
таким чином, щоб відповіді на них дали можливість 
описати ставлення школярів до деяких аспектів змісту 
шкільної навчальної дисципліни «Фізична культура». 
Методика обробки отриманих даних є стандартною та 
описана у спеціальній літературі [8]. 

Результати дослідження.
Як показує аналіз матеріалів дослідження, 33,6 % 

опитаних учнів 9 – 11 класів вважають, що сучасний 
урок фізичної культури є розважальним уроком  у ре-
жимі навчального дня. Ще 29,9 % респондентів мають 
точку зору, що вказана навчальна дисципліна допомагає 
відпочити між теоретичними предметами шкільної про-
грами за рахунок зміни роду діяльності, і лише 36,5 % 
школярів вважають що під час уроку з фізичної культу-
ри вони беруть участь навчальній діяльності. Найбільш 
важливими аспектами уроку фізичної культури 39,9 
% учнів вважають оцінювання цього предмету, 35,5 % 
респондентів відзначають колективну діяльність з од-
нокласниками та 25,2 % школярів – спортивні перемоги 
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внаслідок вивчення дисципліни. 
Результати опитування показують, що 45,8 % опи-

таних респондентів визначають провідною метою на-
вчальної дисципліни «Фізична культура» – формування 
фізичного здоров’я школярів, 22,4 % опитаних визнача-
ють цією метою розвиток фізичних якостей, підвищен-
ня спортивних результатів – 19,6 %, розважання між те-
оретичними предметами – 12,1 % респондентів (рис.1). 

Реалізовувати мету навчальної дисципліни «Фізична 
культура», на думку 43,9 % респондентів, можливо за 
рахунок проведення уроків акцентованих на розвитку 
фізичних якостей в учнів шкіл; 33,6 % опитаних школя-
рів вважають, що реалізація мети можлива через теоре-
тичне та практичне вивчення фізичних вправ та їх впли-
ву на організм людини; 22,4 % респондентів схиляються 
до думки, що оптимальним напрямком досягнення цілей 
урочної форми фізичного виховання є  вивчення елемен-
тів видів спорту для їх подальшого застосування у влас-
ній позаурочній діяльності та побуті (рис. 2). 

Практика шкіл та аналіз результатів дослідження 
показують, що одночасно в спортивній залі загально-
освітніх навчальних закладів проводяться уроки фі-
зичної культури для декількох класів. На це вказує і 
43,9 % опитаних школярів. Відповідно, для учнів ви-
никають складнощі щодо вивчення теоретичних знань з 
фізичної культури. Для більш успішного засвоєння те-
орії, вивчати її на уроках з інших предметів шкільного 
курсу вважають за доцільне 40,2 % респондентів, під 
час підготовки домашніх завдань  – 22,4 % опитаних 
учнів. Погоджується вивчати теорію на уроках  фізич-
ної культури 37,4  % школярів. У процесі опитування 
визначались інтереси учнів шкіл у змісті їх теоретичної 

підготовки. Так, на уроках фізичної культури знання з 
гігієни та медицини мають бажання отримувати 5,6 % 
опитаних учнів, теорію з техніко-тактичних прийомів 
видів спорту – 29,9 % респондентів, знання з анатомії 
людини – 12,1 % школярів, з історії видів спорту – 27,1 
% респондентів, з використання фізичних вправ для 
зміцнення здоров’я та правильного їх застосування 
у процесі життєдіяльності – 43,9 % школярів, з основ 
здорового способу життя – 19,6 % опитаних учнів шкіл 
(рис. 3).

Разом з тим, опитані учні загальноосвітніх шкіл 
вказали, що деякі знання, що вони одержують з теорії 
фізичної культури, дублюються на інших предметах 
шкільного курсу. Так, знання з гігієни та медицини 
учні опановують у процесі викладання їм навчальних 
дисциплін «Основи безпеки життєдіяльності», «Осно-
ви медицини», «Основи здоров’я». На це вказують 59,8 
% респондентів. Анатомію людини школярі вивчають 
в розділах таких шкільних предметів, як «Біологія», 
«Основи медицини», «Основи здоров’я». Так відпо-
відають 57,9 % опитаних школярів. Відомості щодо 
основ здорового способу життя та безпеки життєдіяль-
ності 62,6 % респондентів отримує під час вивчення 
однойменних дисциплін, предмету «Захист Вітчизни» 
та на класних годинах. Техніко-тактичним прийомам 
видів спорту та історії фізичної культури, учні виділя-
ють «Захист Вітчизни» (у середньому 19,2 %), Пред-
метом на якому розглядається вплив фізичних вправ на 
здоров’я людини школярі вважають «Основи здоров’я» 
(35,5 %)  (рис. 4).

Висновки.
1. Дослідженням встановлено, що, на думку біль-
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Рис. 1. Пріоритетність цілей навчальної дисципліни «Фізична культура» з точки зору школярів

Рис. 2. Пріоритетність навчального матеріалу серед школярів у змістовній частині уроків фізичної культури
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шості школярів (близько 60 %), теорія з фізичної куль-
тури, пов’язана із здоров’ям людини, найбільш ефек-
тивно буде засвоюватись під час її викладання у рамках 
інших предметів шкільного циклу («Біологія», «Основи 
медицини», «Основи здоров’я», «Основи безпеки жит-
тєдіяльності», «Захист Вітчизни»)  та під час підготов-
ки домашніх завдань. Приоритетними теоретичними 
напрямками уроків фізичної культури респонденти ви-
значають історію видів спорту, знання з використання 
фізичних вправ для зміцнення здоров’я та правильного 
їх застосування у процесі життєдіяльності. 

3. Проведене дослідження дозволило встановити, 
що на думку 63,2 %  учнів 9 – 11 класів, сучасний урок 
фізичної культури є або розважальним уроком, або  та-
ким, що допомагає відпочити між теоретичними пред-
метами. Однак опитані школярі вважають головними 
цілями урочної форми шкільного фізичного виховання 
формування фізичного здоров’я школярів (45,8 %) та 
розвиток у них фізичних якостей (22,4 %).

4. Аналіз матеріалів опитування школярів дозволив 
встановити, що, на думку 43,9 % респондентів, реалі-
зувати цілі урочної форми шкільного фізичного вихо-
вання можливо за рахунок проведення уроків спрямо-
ваних на розвиток фізичних якостей в учнів шкіл та, з 
точки зору 33,6 % опитаних школярів, через теоретичне 
та практичне вивчення фізичних вправ та їх впливу на 
організм людини.

Подальшого вивчення потребують шляхи та спосо-
би реалізації школярами на практиці отриманих теоре-
тичних знань. 
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Рис. 3. Пріоритетність напрямків теоретичного матеріалу уроків фізичної культури серед школярів
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Вплив занять різними видами оздоровчої аеробіки на рівень 
фізичної підготовленості дівчат 18-20 років

Черненко О.Є., Гурєєва А.М.
Запорізький національний університет

Анотації:
Проаналізовано особливості впли-
ву занять базовою аеробікою та 
фітбол-аеробікою на рівень фізич-
ної підготовленості дівчат 18-20 ро-
ків. Результати, отримані в процесі 
проведеного експериментального 
дослідження, дозволили констату-
вати, що під впливом занять резуль-
тати покращилися у дівчат обох 
груп. Однак достовірне збільшення 
показників простежується в дівчат 
групи №1 у тестах, які характери-
зують розвиток швидкісно-силових 
якостей та сили, а в дівчат групи 
№2 достовірно покращилися показ-
ники розвитку гнучкості. Результати, 
які зафіксовані у інших тестах дівчат 
обох груп, свідчать про тенденцію 
до покращення цих показників.

Черненко Е.Е., Гуреева А.М. Влияние за-
нятий различными видами оздорови-
тельной аэробики на уровень физиче-
ской подготовленности девушек 18-20 
лет. В статье проанализированы особенно-
сти влияния занятий базовой аэробикой и 
фитбол-аэробикой на уровень физической 
подготовленности девушек 18-20 лет. Ре-
зультаты, полученные в ходе проведенного 
экспериментального исследования, позволи-
ли констатировать, что под влиянием заня-
тий результаты улучшились у девушек обеих 
групп. Однако, достоверное улучшение по-
казателей наблюдается у девушек группы 
№1 в тестах, характеризующих развитие 
скоростно-силовых качеств и силы, а у де-
вушек группы №2 достоверно улучшились 
показатели развития гибкости. Результаты, 
зафиксированные в других тестах девушек 
обеих групп, свидетельствуют о тенденции к 
улучшению этих показателей.

Chernenko E., Gureeva A. Influence 
of employment by various kinds of im-
proving aerobics on a level of physi-
cal readiness of girls of 18-20 years. In 
clause features of influence of employment 
by step-aerobics and fitball-aerobics on a 
level of physical readiness of girls of 18-20 
years are analyzed. The results received 
during the lead experimental research, have 
allowed ascertaining, that under influence of 
employment results have improved at girls of 
both groups. However, authentic improve-
ment of parameters is observed at girls of 
group №1 in the tests describing develop-
ment of speed-power qualities and force, 
and at girls of group №2 parameters of de-
velopment of flexibility have authentically 
improved. The results fixed in other tests of 
girls of both groups, testify to the tendency 
to improvement of these parameters.
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Вступ.1

Оздоровча аеробіка у всіх її різновидах - одна з су-
часних систем оздоровчої гімнастики, яка спрямована 
на формування статури дівчат та жінок та виховання 
вміння красиво рухатися. Ефективними в цьому на-
прямку є спеціальні танцювальні та гімнастичні вправи 
[1, 2, 3].

У сучасній науковій та спеціальній літературі питан-
ня впливу занять аеробікою на рівень фізичної підготов-
леності різних верств населення під впливом групових 
занять висвітлені недостатньо.

У системі фізичного виховання студентів назріла 
необхідність проведення занять, спираючись на можли-
вості та схильності тих, хто займається. Різноманітність 
занять, що проводяться, у багатьох випадках зумовлює 
зацікавленість та бажання студентів займатися фізични-
ми вправами взагалі та аеробікою зокрема.

У наш час найбільш поширеними видами оздоров-
чої аеробіки, які проводяться зі студентками, є базова 
аеробіка, степ-аеробіка та фітбол-аеробіка. У зв’язку з 
цим нам було цікаво проаналізувати зміни фізичної під-
готовленості студенток під впливом занять саме цими 
видами оздоровчої аеробіки [4, 5 та інші].

Враховуючи вищенаведене, слід вважати, що напря-
мок нашої роботи є актуальною проблемою сучасної 
теорії та методики оздоровчої аеробіки. Розвиток цієї 
галузі знань відкриває нові перспективи в методиці по-
будови та проведення занять оздоровчого напрямку.

Необхідність вивчення наукових основ впливу за-
нять в оздоровчих групах на рівень фізичної підготов-
леності, а також планування оздоровчо-тренувального 
процесу послужили підставою для проведення цього 
дослідження.

Спираючись на фундаментальні праці І.М. Сечено-
ва, П.Ф. Лесгафта, П.К. Анохіна та інших вчених, су-
часні спеціалісти успішно розвивають та вдосконалю-
© Черненко О.Є., Гурєєва А.М., 2010

ють форми та засоби оздоровчих занять та розширюють 
можливості підвищення рівня фізичної підготовленості 
тих, що займаються аеробікою (Т.С. Лісицька (2002), 
О.Ю. Фанигіна (2005), С.І. Атаманюк (2006), М.Є. Акі-
мова (2008) та інші).

Аналіз спеціальної літератури й узагальнення пере-
дового досвіду підготовки фахівців у галузі фізичного 
виховання та спорту, а також у сфері оздоровчих занять 
виявив, що багато досліджень проведено у сфері підго-
товки тренерів зі спортивної аеробіки (М.Р. Батищева, 
2003; Т.С. Лисицька, 2003, 2004; С.І. Атаманюк, 2006 
та інші), вивчення впливу аеробіки на організм (В.С. 
Чебураєв, 2002; Т.С. Лисицька, 2003; Е.В. Майданюк, 
2004 та інші), впровадження аеробіки в процес фізич-
ного виховання з різними верствами населення (О. Мо-
роз, 2003; Т.П. Киреєва, 2003; Л.Б. Андрющенко, 2004 
та інші), але не знайдено жодної фундаментальної пра-
ці стосовно впливу різних видів оздоровчої аеробіки на 
фізичний та функціональний стан студенток вищих на-
вчальних закладів.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті: визначити вплив занять базовою ае-

робікою та фітбол-аеробікою на рівень фізичної підго-
товленості дівчат 18-20 років.

Ми використовували такі методи дослідження: ана-
ліз літературних джерел та узагальнення досвіду робо-
ти; педагогічне спостереження; педагогічний експери-
мент; тестування; методи математичної статистики.

Для визначення рівня фізичної підготовленості ми 
використовували тести, які запропоновані В.О. Рома-
ненко (2005) [8]:

Нахил, стоячи на гімнастичній лаві (см).• 
Стрибок у довжину з місця (см).• 
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість • 
раз).
Піднімання тулуба з положення лежачи на спині • 
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(кількість раз).
Вис на зігнутих руках (сек.).• 

Дослідження проводилось у групах спортивно-
педагогічного вдосконалення (СПВ) (аеробіка) факуль-
тету фізичного виховання ЗНУ. У них брали участь 
дівчата 18-20 років, які регулярно відвідували заняття 
з аеробіки (3 рази на тиждень, тривалість кожного за-
няття становила 2 академічні години). Було досліджено 
31 людину (2 групи по 15 та 16 дівчат у кожній). Дівчата 
групи № 1 займались фітбол-аеробікою, дівчата групи 
№ 2 – базовою аеробікою. 

Окрім того, усі студентки прийшли на заняття після 
тривалого літнього відпочинку, що пов’язане з періодом 
літніх канікул. Усі дівчата після проведення медичного 
огляду були віднесені за станом здоров’я до основної 
медичної групи.

Результати дослідження.
Двічі упродовж експериментального дослідження 

проводилося тестування для визначення рівня фізичної 
підготовленості тих, що займаються в групах СПВ (ае-
робіка).

Проаналізувавши дані таблиць 1 та 2, слід відмі-
тити, що достовірні статистичні зміни показників, які 

характеризують фізичну підготовленість студенток та 
розвиток їхніх рухових якостей, ближче до закінчення 
експерименту відбулися в результатах таких тестів. У 
групі студенток, які займалися фітбол-аеробікою (та-
блиця 1), результати тесту «Згинання-розгинання рук 
в упорі лежачи» (збільшення результату у середньому 
по групі на 10,9 раз); за тестом «Піднімання тулуба із 
положення лежачи на спині» (відповідно 32,70 на по-
чатку експерименту та 40,30 після його закінчення), а 
також за тестом «Стрибок у довжину з місця» (збіль-
шення результату у середньому по групі на 23,5 см.). 
Це свідчить про те, що фітбол-аеробіка як один з видів 
гімнастичних вправ є ефективним засобом розвитку не 
лише швидкісно-силових якостей у цілому, а й прояв-
лення динамічної сили.

За тестом «Нахил, стоячи на гімнастичній лаві» ми 
можемо констатувати тенденцію до достовірного по-
кращення результату (збільшення результату в серед-
ньому по групі на 2,85 см).

Разом із цим, у групі студенток, які займаються ба-
зовою аеробікою, статистично достовірні зміни показ-
ників ми можемо констатувати лише за результатами 
тестів: «Вис на зігнутих руках» (відповідно 3,8 с на по-

Таблиця 1
Результати тестування показників фізичної підготовленості студенток групи №1, які займаються фітбол-

аеробікою

Вправи (тести)
Початок експерименту Закінчення експерименту

X ± m σ V% Д інт X ± m σ V% Д інт
Згинання розгинання 
рук в упорі лежачи, 

кількість разів

16,70 ± 
2,21 6,98 41,78 4,60 27,60 ± 

3,62 11,44 41,46 7,50

Вис на зігнутих руках, 
с

8,80 ± 
1,73 5,47 62,20 3,60 12,20 ± 

2,03 6,41 52,53 4,18

Піднімання тулуба із 
положення лежачи на 
спині, кількість разів

32,70 ± 
2,22 7,03 21,48 4,60 40,30± 2,70 8,53 21,15 5,60

Стрибок у довжину з 
місця, см

136,0 ± 
7,88 24,92 18.33 16,50 159,50 ± 

8,18 25,87 16,22 17,10

Нахил, стоячи на 
гімнастичній лаві, см

13,80 ± 
0,93 4,18 27,17 1,90 16,65 ± 

1,14 3,21 12,71 2,30

Таблиця 2
Результати тестування показників фізичної підготовленості студенток групи №2, які займаються базовою 

аеробікою

Вправи (тести)
Початок експерименту Закінчення експерименту

X ± m σ V% Д інт X ± m σ V% Д інт
Згинання розгинання 
рук в упорі лежачи, 

кількість разів

13,3 ± 
1,67 5,29 39,79 3,60 14,50 ± 1,34 4,22 29,12 2,70

Вис на зігнутих руках, 
с

3,80 ± 
1,21 3,82 100,6 2,50 8,30 ± 1,27 4,00 48,21 2,70

Піднімання тулуба із 
положення лежачи на 
спині, кількість разів

27,4 ± 
1,80 5,68 20,73 3,80 32,40 ± 1,66 5,25 16,22 3,46

Стрибок у довжину з 
місця, см

151,9 ± 
2,15 9,59 20,18 4,60 160,20 ± 

2,48 11,08 18,78 5,18

Нахил, стоячи на 
гімнастичній лаві, см

16,1 ± 
0,72 3,22 9,91 1,50 19,75 ± 0,71 3,17 15,67 1,46
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чатку експерименту та 8,3 с, після його закінчення); за 
тестом «Нахил стоячи на гімнастичній лаві» (відповід-
но 16,1 см на початку експерименту та 19,75 см у кінці) 
(таблиця 2). На наш погляд, це можна пояснити специ-
фікою тренувальних вправ базової аеробіки, оскільки 
більшість вправ виконується з різноманітними поло-
женнями рук, у тому числі й статичного характеру, ве-
ликою кількістю вправ, під час виконання яких необхід-
но проявлення такої фізичної якості, як «Гнучкість».

За результатами, які нами зафіксовані в тестах «Зги-
нання розгинання рук в упорі лежачи» (збільшення ре-
зультатів на 1,20 разу), «Піднімання тулуба з положення 
лежачи на спині» (збільшення результатів на 5,00 разів) 
та «Стрибок у довжину з місця» (на 8,30 см відповід-
но), ми спостерігаємо тенденцію до достовірного по-
кращення результатів, але на рівні значимості Р<0.05 
ми не можемо стверджувати про достовірність змін, що 
відбулися.

Враховуючи отримані результати, ми можемо кон-
статувати, що заняття будь-яким видом аеробіки спри-
яють покращенню рівня розвитку фізичних якостей 
студенток 18-20 років. Однак заняття фітбол-аеробікою 
призводять до достовірно значущих змін у розвитку 
сили, швидкісно-силових якостей та спритності. Рі-
вень розвитку інших якостей свідчить про тенденцію 
до покращення показників. Заняття базовою аеробікою 
найбільш вплинули на рівень розвитку гнучкості в сту-
денток й сприяли достовірним змінам у розвитку таких 
фізичних якостей, як сила, спритність та швидкісно-
силові якості.

Незважаючи на те, що загальна маса студенток по-
казала доволі гарні результати з усіх тестів, проводячи 
аналіз розбіжностей між групами, ми можемо констату-
вати таке. На момент початкового тестування фізичної 
підготовленості студенток суттєві (достовірно значущі) 
розбіжності між групами були зафіксовані по тесту «Вис 
на зігнутих руках». Після закінчення експерименту роз-
біжності в результатах цього тесту були не суттєві. Ра-
зом з цим, результати, які показали студентки в інших 
тестах, відрізнялися на статистично достовірні значен-
ня, більш високі результати показали студентки, які за-
ймалися футбол-аеробікою, виняток склали результати 
тесту «Стрибок у довжину з місця», у якому кращі ре-
зультати продемонстрували студентки групи № 2. 

На наш погляд, такі розбіжності в результатах можна 
пояснити тим, що вправи фітбол-аеробіки мають більш 
виражений силовий характер, а також можливість ви-
конувати вправи в різних вихідних положеннях (сидячи 
та лежачи на фітболі, тримаючи фітбол у руках, ногах, 
виконуючи кидки, перекати та інше). Але більш ефек-
тивними заняття фітбол-аеробікою будуть після опану-
вання технікою виконання базових кроків та рухів, тоб-
то після отримання певної базової підготовки.

Висновки.
Проаналізував сучасне становище у сфері побудови 

та проведення занять оздоровчої аеробіки зі студент-
ками, нами було визначено рівень розвитку фізичних 
якостей дівчат 18-20 років, які навчаються на факуль-

теті фізичного виховання ЗНУ. На початку нашого до-
слідження рівень фізичної підготовленості дівчат обох 
груп суттєвих розбіжностей не мав.

Проводячи повторне тестування, ми спостерігаємо 
підвищення результатів у студенток обох груп. Однак 
достовірне збільшення показників простежується в ді-
вчат групи №1 у тестах, які характеризують розвиток 
швидкісно-силових якостей та сили, а в дівчат групи 
№2 достовірно покращилися показники розвитку гнуч-
кості. Результати, які зафіксовані у інших тестах дівчат 
обох груп, свідчать про тенденцію до покращення цих 
показників.

Таким чином, ми можемо констатувати, що занят-
тя видами оздоровчої аеробіки покращують показники 
рівня розвитку фізичних якостей дівчат 18-20 років. 
Однак слід зазначити, що для більш ефективних занять 
складними видами аеробіки (фітбол-аеробіка та інші) 
необхідно мати достатній рівень базової підготовки (фі-
зичної, технічної…).

Подальші дослідження ми плануємо проводити з 
метою визначення впливів занять іншими видами оздо-
ровчої аеробіки на фізичний та функціональний стан 
студенток факультету фізичного виховання ЗНУ на за-
няттях спортивно-педагогічного вдосконалення (аеро-
біка).
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Особливості  прогнозування  результативності  спортсменів  як  
фактора  підвищення  ефективності  навчально-тренувального  

процесу
Яворська Т. Є.

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Анотації:
Розроблено програму прогнозу-
вання результатів спортсменів за 
даними їх спеціальних спортивних 
параметрів і отриманої функції лі-
нійної регресії. Використано век-
торний та матричний аналіз для 
виділення максимально можливої 
кількості інформативних параме-
трів. Використано дисперсійний і 
факторний аналіз для вирішення 
завдання про мінімально достатнє 
число інформативних спортивних 
параметрів. Застосовано теорію 
багатовимірної лінійної регресії в 
евклідовому просторі для вирішен-
ня завдання прогнозу на основі 
обмежених статистичних даних за 
віковими групами.

Яворская Т. Е. Особенности прогнози-
рования результативности спортсменов 
как фактора повышения эффективности 
учебно-тренировочного процесса. Разра-
ботана программа прогнозирования резуль-
татов спортсменов по данным их специаль-
ных спортивных параметров и полученной 
функции линейной регрессии. Использован 
векторный и матричный анализ для выде-
ления максимально возможного количества 
информативных параметров. Использован 
дисперсионный и факторный анализ для 
решения задачи о минимально достаточном 
числе информативных спортивных параме-
тров. Применена теория многомерной линей-
ной регрессии в евклидовом пространстве 
для решения задачи прогноза на основе 
ограниченных статистических данных по воз-
растным группам.

Yavorskaya T. The peculiarities of prog-
nosticating the athletic effectiveness 
as a factor of stepping up the potency 
of a training process. The program of 
prognostication of results of sportsmen is 
developed from data of their special sport-
ing parameters and got function of linear 
regression. A vectorial and matrix analysis 
is used for the selection of maximally pos-
sible amount of informing parameters. A 
dispersible and factor analysis is used for 
the decision of task about the minimum suf-
ficient number of informing sporting param-
eters. The theory of multidimensional linear 
regression is applied in Euclidean space for 
the decision of task of prognosis on the ba-
sis of the limited statistical information on 
age-dependent groups.

Ключові слова:
прогнозування, лінійна регресія, 
апроксимація, ваговий вектор. 

прогнозирование, линейная регрессия, ап-
проксимация, весовой вектор. 

prognostication, linear regression, 
approximation, weight vector.

Вступ.1

У системі спортивної підготовки велика роль 
приділяється прогнозу результативності спортсме-
нів як фактору підвищення ефективності навчально-
тренувального процесу. Ця проблема є актуальною, 
оскільки її вирішення забезпечує достатньо обґрунто-
вані передумови для прийняття управлінських рішень 
як у сфері спортивної підготовки, так і у сфері змагаль-
ної діяльності.

Прогнозування – розробка прогнозів у спорті – є 
формою конкретизації передбачення перспектив роз-
витку того чи іншого процесу або явища, характерно-
го для спортивної діяльності [5]. Прогнозування тісно 
пов’язане з управлінням, тому що забезпечує досить 
обґрунтовані передумови для прийняття управлінських 
рішень як у сфері організації спорту, так і у сфері спор-
тивної підготовки, змагальної діяльності.

Прогнозування ґрунтується на використанні мето-
ду екстраполяції, що припускає поширення висновків, 
отриманих зі спостереження над однією частиною 
якого-небудь явища, на інші його частини [2; 6; 8]. В 
умовах спорту екстраполяція дозволяє здійснити про-
гнози зростання результативності на основі вивчення 
відповідних закономірностей у попередні роки. Завдан-
ня прогнозування результатів спортсменів можна вирі-
шити на базі факторного аналізу й динаміки розвитку 
фізичних параметрів і результатів на певному обмеже-
ному інтервалі часу [1; 6]. Особлива увага приділяється 
„ранньому” прогнозуванню на період до 17 років за да-
ними початкового періоду (10-13 років).

Дослідження проводилося згідно теми 2.3.5.1п  «Удо-
сконалення теоретико-методичних основ управління 
системою підготовки спортсменів швидкісно-силових 
видів спорту» Зведеного плану науково-дослідної робо-
ти у сфері фізичної культури і спорту на 2006–2010 рр. 
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. 
© Яворська Т. Є., 2010

Номер держреєстрації 0108V008210.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – розробити програму прогно-

зування результативності висококваліфікованих стри-
бунів у довжину з розбігу за даними їх спортивних 
параметрів і отриманої функції лінійної регресії з ура-
хуванням її дисперсії.

Результати дослідження. Оскільки результати та 
параметри спортсменів у групі мають випадковий роз-
кид (дисперсію), то, говорячи про завдання прогнозу-
вання результативності, має сенс розглядати прогноз 
середньої результативності ( )tGr , як функції середніх 
по групі спортивних параметрів XP , що будемо пред-
ставляти у вигляді матриці стовпця: 

...

X

X

X

P

P

1

2=V

J

L

K
K
K
KK

N

P

O
O
O
OO

, P=1,2,…,Np-1; Np>3,

де Np – повне число спортивних параметрів, включаючи 
сам результат (Н). Повна сукупність Р-вимірних 
групувань з (Np-1) по Р дорівнює числу сполучень з 
(Np-1) по Р:
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Інформативність різних Р-вимірних групувань XP  
у завданнях прогнозування результативності буде та-
кож різною. Питання про вибір оптимальної сукупнос-
ті найбільш інформативних параметрів (1) при різних 
Р вимагає самостійних глибоких досліджень у рамках 
окремої НДР. У роботі запропоновано один з альтерна-
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тивних варіантів вирішення завдання, який цілком при-
йнятний з погляду точності прогнозу. У першому на-
ближенні розглядається завдання лінійного прогнозу в 
рамках класичної теорії лінійної регресії (інтерполяції) 
у математичній статистиці [4; 7-9]. Мова йде про вира-
хування апроксимації 

Η Η≅ + + + +0 1 1 2 2α α αX X XP P... ,                  (2)

де Η0 1, ,...,α αP  – невідомі параметри регресії, які 
потрібно оцінити за даними деякої кількості вікових 
груп. У більш точній постановці наближена лінійна 
регресія (2) представляється у вигляді:

Η Η( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ), ( , )t X t X t X t t t T a bP P= + + + + + ∈ =0 1 1 2 2α α α ξ ,(3)

де ξ ( )t   – помилка прогнозу з нульовим середнім (
M tξ ( ) = 0 ) і невідомою дисперсією σ ξξ

2 2= M  (M– 
оператор математичного очікування – середнього). 
Якщо в результаті вирішення задачі лінійної регресії на 
інтервалі часу T отримані оцінки невідомих параметрів 
регресії:

Η Η0 0 1 2= = =^ ^( ); ( ), , ,..., ,T T n Pn nα α

то прогнозне значення середньої результативності поза 
цим інтервалом подається у вигляді:

Η Η^ ^ ^( ) ( ) ( ) ( ), ,t T T X t t bn n
n

P

0 0 0 0
1

= + >
=
∑α

,             (4)

де набір спортивних параметрів { X t n Pn ( ), , ,...,0 1 2= } – 
задається на прогнозований момент часу t0 . При цьому 
середньоквадратичне відхилення (СКВ) прогнозу 
оцінюється величиною σξ ( ).T   

Матричне вирішення задачі лінійної регресії ре-
зультативності за заданою сукупністю найбільш 

інформативних параметрів

Для оцінки параметрів регресії Η0 1, ,...,α αP   склада-
ється така система лінійних алгебраїчних рівнянь:

Η Η0 1 1
1

+ =
=
∑αn n
n

P

X t t( ) ( )

Η Η0 2 2
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+ =
=
∑αn n
n

P

X t t( ) ( )
                        (5)

……………………………….

Η Η0
1

+ =
=
∑αn n N N
n

P

X t t( ) ( )
,

де N – число вікових груп (у цій роботі N<8). Система 
(5) подається в матричному вигляді:
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Вводячи так званий „сигнальний” регресійний век-
тор (СРВ):
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, , ,..., ,s s s sM P1 0 2 1 3 2= = = =Η α α α (7) 

матричну систему (6) подаємо також у стандартному 
вигляді:

s Y Y sn N
n

N NM M N
n

M
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∑ Η Η ,

1

                 
 (8)

        

Y Y X Y X Y Y Y YN N N N N
M

N
P

NM N N N
P1 2 1 1 21= = = =, ,..., , ( ... ),  

де YNM   – вимірна матриця спостережень (ВМС); 


ΗN   – 
вимірний вектор середніх результатів (ВСР). 

Відповідно до загальної теорії лінійної регресії сис-
тема (8) може бути вирішена, якщо вона цілком визна-
чена чи перевизначена:

N M P rangY MNM≥ + = + ⇒ =1 2 .         (9)

Відзначимо, що величина (М+1) обумовлена тим, 
що в число невідомих крім М=Р+1 невідомих параме-
трів регресії необхідно включити також і невідому СКВ 

σξ . При виконання умови (9) статистичне вирішення 
задачі лінійної регресії подається у вигляді:





s Y Y Y Y YM NM N NM NM
T

NM NM
T^ , ( )= =− − −Η 1

,          (10)
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2 2
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NN
M( ) , ( )Λ Λ= = −⊥

, 

де YNM
−   – псевдозворотна матриця [5]; ΛNN

M

 – вектори 

лінійної оболонки з базисних векторів {


Y m MN
m , , ,...,=1 2

}; ΛNN
M ⊥

 – ортогональний вектор; індекс вгорі „Т” означає 

операцію матричного транспонірування.
У даній роботі найбільш точне вирішення отримане 

у випадку Р=3 при різних N з урахуванням необхідної 
умови припущення (9):

5 < N  < 8.                                    (12)
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Розроблена спеціалізована програма cor2din.pas у 
оболонці Turbo Pascal. Специфічною математичною 
особливістю задачі регресії спортивного результату є 
те, що в силу досить однорідного складу груп стовпце-
ві вектори ВМС YNM  є хоч і випадковими, але з малою 
кутовою розбіжністю відносно „одиничного” вектора 


1N . Ця обставина вимагає чіткого контролю точності 
перетворення матриці Грама ( )Y YNM

T
NM MM  , тому що у 

випадку високої кутової кореляції („схожості”) векто-
рів 



YN
m   матриця Грама є часто погано зумовленою [3] 

з великим динамічним діапазоном власних чисел в об-
ласті малих величин. При цьому точність перетворення 
матриці Грама зі зростанням розмірності Р>3 (числа 
інформативних параметрів, які враховуються) починає 
різко падати й подальше збільшення розмірності Р не 
є можливим.

Відзначимо також, що в цій роботі максимальне чис-
ло вікових груп з піврічним періодом Nmax=8.

Тому в силу умови (9) граничне число найбільш ін-
формативних параметрів обмежується величиною 6:

P < N - 2 < Nmax - 2 = 8 - 2 = 6.               (13)

Висновки 
Задача прогнозу результативності спортсменів є 

задачею інтерполяції середньої (по віковій групі) ре-
зультативності (Η ) у вигляді лінійної комбінації се-
редніх значень найбільш інформативних параметрів 
( , ,..., )x x xP1 2  із зазначенням точності (СКВ) прогнозу:

Η Η= + + + + + =0 1 1 2 2
2 2α α α ξ ξ σξx x xP P... , ,

де Η0 1 2, , ,...,α α αP   – параметри регресії; σξ   – СКВ про-
гнозу.

В умовах апріорної невизначеності про СКВ про-
гнозу необхідною умовою вирішення задачі прогнозу 
є перевищення числа використовуваних вікових груп 
(NВГ) над числом використовуваних інформативних па-
раметрів (Р), як мінімум на дві одиниці:

NВГ > Р+2.

Так, при кількості інформативних параметрів Р=3 
потрібні середні значення більш, ніж по 5-ти вікових 

групах (10, 11, 12, 13 і 14 років). При цьому можна зро-
бити прогноз результативності не тільки на будь-який 
„внутрішній” момент часу t0 (10 < t0 < 14) , але й на май-
бутні моменти часу t0 > 14, включаючи прогноз рекорд-
них результатів. Для цього достатньо в отриману фор-
мулу регресії підставити значення прогнозних середніх 
значень інформативних параметрів { x t n Pn ( ), , ,...,0 1 2= }:

Η Η( ) ( ) ( ) ... ( ) ( )t x t x t x tP P0 0 1 1 0 2 2 0 0≅ + + + + ±α α α σξ  .

Подальший напрямок дослідження може бути спря-
мований на вдосконалення навчально-тренувального 
процесу спортсменок, які спеціалізуються у швидкісно-
силових видах легкої атлетики.
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The influence of self-esteem on the emotional 
state of an athlete as personality

Vysochina N.
National University of Physical Education and Sport of Ukraine, Kiev, Ukraine

Annotation:
Studies and analyses the influence 
of psychological factors on the emo-
tional state of an athlete as person-
ality. Scientific literature elucidates 
poorly the impact of self-esteem on 
the emotional state of an athlete as a 
factor promoting optimization of pro-
fessional activity, which has made 
this problem very interesting for the 
study. The aim of this study is to trace 
the relationship between the self-es-
teem level and emotional state of an 
athlete personality as a factor pro-
moting optimization of professional 
activity. The following methods were 
used: theoretical analysis, compila-
tion and systematization of data from 
scientific literature. Research shows 
that the level of self-esteem exerts 
direct effect on the emotional state of 
an athlete, which predetermines his 
professional results.

Височіна Н. Вплив самооцінки на 
емоційний стан особистості спортс-
мена. Дослідження та аналіз впливу 
психологічних факторів на емоційний 
стан спортсмена як особистості. Вплив 
самооцінки на емоційний стан спортс-
мена як фактор сприяння оптимізації 
професійної діяльності у науковій лі-
тературі висвітлений недостатньо, що 
зробило цю проблему дуже цікавою для 
вивчення. Метою даного дослідження є 
простеження взаємозв’язку між рівнем 
самооцінки і емоційним станом особис-
тості спортсмена як фактора, що спри-
яє оптимізації професійної діяльності. 
Були використані наступні методи: те-
оретичний аналіз, узагальнення та сис-
тематизація даних наукової літератури. 
Дослідження показує, що рівень само-
оцінки надає безпосереднього впливу 
на емоційний стан спортсмена, що зу-
мовлює його професійні результати.

Высочина Н. Влияние самооценки на эмо-
циональное состояние личности спортсме-
на. Исследование и анализ влияния психологи-
ческих факторов на эмоциональное состояние 
спортсмена как личности. Влияние самооценки 
на эмоциональное состояние спортсмена как 
фактор содействия оптимизации профессио-
нальной деятельности в научной литературе 
освещено слабо, что сделало эту проблему 
очень интересной для изучения. Целью дан-
ного исследования является изучение взаи-
мосвязи между уровнем самооценки и эмоцио-
нальным состоянием личности спортсмена как 
фактора, способствующего оптимизации про-
фессиональной деятельности. Были исполь-
зованы следующие методы: теоретический 
анализ, обобщение и систематизация данных 
научной литературы. Исследование показыва-
ет, что уровень самооценки оказывает непо-
средственное влияние на эмоциональное со-
стояние спортсмена, которое предопределяет 
его профессиональные результаты.

Keywords:
self-esteem, emotional state, level of 
claim.

самооцінка, емоційний стан, рівень до-
магань.

самооценка, эмоциональное состояние, уро-
вень притязаний.

Background1

The influence of psychological factors on the firepower 
of performances in athletes becomes particularly crucial in 
the modern sports of higher achievements. It is induced by 
a disproportionate increase not only of physical, but also 
of mental loads and consequently requirements for athletes 
over the past decades.

One of the most important factors influencing training, 
game and firepower is self-esteem of a personality [1,2,4,6]. 
Any start causes emotional stress, so an athlete should ap-
proach the competition with confidence to complete. Scien-
tific literature elucidates poorly the impact of self-esteem 
on the emotional state of an athlete as a factor promoting 
optimization of professional activity, which has made this 
problem very interesting for the study.

Material and Methods 
The following methods were used: theoretical analysis, 

compilation and systematization of data from scientific lit-
erature.

The aim of this study is to trace the relationship between 
the self-esteem level and emotional state of an athlete per-
sonality as a factor promoting optimization of professional 
activity.

Results and Discussion
Self-esteem is one of the most important components 

among other social and pedagogic virtues of people en-
gaged in any kind of activity and striving to make it more 
efficient.

This quality is of particular significance for athletes 
and their specific scope of activity, because influence of 
an emotional component is the most weighty (the fight is 
for ever lesser values of adding or reducing: seconds, cen-
timeters, grams and even their shares). However, identifica-
tion of correct self-esteem is a rather knotty process which 
demands certain knowledge, personal will, external action 
© Vysochina N., 2010

and great tenacity. So, it is necessary to help an athlete to 
develop a sense of his own worth, to increase his self-reli-
ance. This is not only one of conditions for success during 
the training process, but also a pledge of achieving mean-
ingful results in competitions which will raise gradually the 
athlete rating.

During learning, education and training of an athlete 
his need in self-esteem is formed and the athlete should be 
aimed at following certain rules:

it is necessary to make a choice of an adequate object for • 
comparison with himself or for imitation of that object; 
choosing an inadequate model for imitation an athlete 
plunges himself into frustration (Lat. frustratio means 
fraud, failure), a psychological state which appears in a 
situation of disappointment, failure to attain an important 
aim or need. This state is expressed by anguish, tension, 
anxiety, despair. The response to frustration may look like 
walkout to the world of dreams and fantasies accompa-
nied by aggressive behavior. Being in that state an athlete 
transforms the status into an end in itself, losses the plea-
sure from the process of self-improvement  and focuses 
only on an ideal result; 
an athlete probably does not know the price to be paid • 
for a success. The initial feeling of euphoria when the 
aim is gained, weakens with time and is replaced by a 
sense of dissatisfaction, comprehension that many values 
of life need to be sacrificed to achieve the aim, to keep 
a high stable result. An athlete may lack time to com-
municate with relatives and friends, because it is impos-
sible to communicate with them and to give his strength 
to sports simultaneously. Regular training, observance of 
the daytime routine, balanced diet require concentration 
of willpower efforts and, first of all, exacting attitude to 
himself. So, it follows that self-reliance is cultivated due 
to successful performance of difficult tasks;
development of self-regulation of emotional states per-• 
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mits an athlete to observe attentively his pre-start state 
which is a decisive  one in the system of psychologi-
cal training. An athlete interprets sports events either as  
positive or as negative phenomena. If they are positive, 
the self-esteem level of an athlete increases and he can 
estimate critically his own actions, successes and failures, 
sports results of members of the team. In case of negative 
emotions the self-esteem falls and an athlete loses a pos-
sibility to estimate adequately the situation.

Acquiring habits of self-control and relaxation as well 
as ability to make self-esteem correctly and to increase its 
level if necessary, an athlete will be able to optimize results 
of his professional activity.

Self-esteem of an athlete depends first of all on dynam-
ics and stability of his sports results. In his point of view the 
success is a primary and immediate aim of sports activity, 
main value he strives to obtain. The success is achieved by 
means of intensive sports training and is a connecting link 
between a series of personal and social goals, namely: high 
self-esteem, prestige, authority in colleagues, health, attrac-
tive appearance, physical perfection, public recognition, 
possibility to travel and so on.

All factors enumerated have a significant impact on the 
motivation structure of an athlete and are connected tightly 
with his emotional structure. In the psychological viewpoint 
a success in sports, being a source of motives and feelings, 
is a very critical event in the life of an athlete.  

Estimate of a sports performance (either a success or a 
failure) is a subjective characteristic. A specific achievement 
is estimated depending on the level of an athlete’s claims. 
The level is determined as distinctly expressed subjective 
demands to a forthcoming result in the known activity de-
duced on the basis of presentation of the latter achievement. 
The level of claims may be interpreted also as an indirectly 
expressed self-esteem of an athlete in the form of a demand 
to quantitative and qualitative aspects of the forthcoming 
activity (Fig. 1).   

Self-esteem Emotional state

failure frustration
(malice, fear)

level of claim

success
positive

emotions
(joy)

Fig. 1. Dependece of the emotional state of self-esteem

The whole previous experience of an athlete, his ability 
to foresee own potentials, his appraisal of any properties of 
own personality, as well as impact of external factors (opin-
ion of a coach, of a team, family and press) and personal 
examples exert influence on the level of claims. The level 
of claims is determined with respect to each sports perfor-
mance. Proceeding from a self-esteem an athlete outlines 
the limit for himself which, in his opinion, he will be able to 

achieve in the next competition.
Achievement of the result above the level of claims 

is very valuable for an athlete (often it serves a means to 
achieve other goals). It becomes his need and immediate 
aim. If that result is achieved, an athlete suffers his success 
positively and emotionally. If the result is below the level of 
claims, it means a failure for an athlete. 

Psychic state which appears in an athlete as a result of 
his success is positive and favorable as implementation of 
the goal of sports training. It is characterized by pleasant 
feelings (easy movements, joy and laughter, typical relax-
ation of speech and so on), increases the level of claims 
in future activity, enhances motivation intensity and raises 
general capacity for work. It has been proved that most of 
athletes being in the successful situation demonstrate higher 
results [3, 5, 7].

However, existence of stable sports results may lead to 
the emotional dependence on a success and to panic fear of 
failure. In this case claims of an athlete are at the very high 
level as compared to rivals. An excessively overrated self-
esteem is developed in him. The more regular and intensive 
the emotional psychic state, the higher the level of claims of 
an athlete as a result of the gained success, the deeper and 
more intensive his subjective conflict in case of failure. The 
very fact that the success has been achieved significantly 
more difficultly than it was expected, will be such a psychic 
trouble for an athlete that he will fail to show his usual re-
sult. It often occurs with equally trained athletes at the most 
important competitions and events. Such a danger is most 
typical of leading athletes, members of the national teams, 
talented young athletes.

A successful athlete with an exaggerated self-esteem be-
gins to take training sessions as boring and tiresome ones, 
which induces a state of monotony in him. This state is de-
scribed by loss of an interest, boredom, somnolence, fall of 
activity, appearance of fatigue characters long before real 
tiredness [9].

 An overrated self-esteem may lead to underestimation 
of the situation complicacy during competition. This state is 
termed “pre-start complacency”. It causes lower energy and 
muscle tone, retardation of reactions, super contentment, a 
feeling of removal from the competition situation [8]. 

So, in terms of the psychological training of an athlete 
for competition, a success is desirable as an appropriate pre-
requisite of successful training and an intensifying factor. A 
wider series of repeated successes is a factor of risk in terms 
of the psychological training. 

If an athlete reaches a result which does not satisfy his 
level of claims, a difficult situation appears where expecta-
tion of a success has not come true, advance to a goal is 
blocked, a way to achieve a value of dream is retarded or 
complicated. A state which arises in an athlete in such a 
situation is termed in psychology as frustration. Regulation 
of the pre-game state with frustration elements is a complex 
psychological problem which is solved by means of psy-
chocorrection.

Frustration may show itself in giving up a definite type 
of activity, in deviation to meet an adversary fearing be de-
feated and so on. Oppressed by those feelings, an athlete 
estimates his performance as a failure, being unable to com-
prehend the situation adequately.

Psychic states which accompany frustration are char-
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acterized by unpleasant feelings of a conflict type (malice, 
fear and so on), which may cause a decrease in the level of 
claims in future activity, change of motivation, deteriora-
tion of athlete’s capacity for work. It is eloquently shown 
by behavior of athletes characterized by the low level of 
psychological adaptation to varying conditions, which is 
impressively demonstrated by post-game frustration. As a 
result of this unreasonably heightened motivation appears 
looking as a stereotype and blind repetition of activity, 
longing for further attempts, deterioration of cognitive pro-
cesses and so on. When trying to compensate frustration, 
the low level of psychological adaptation to situations will 
be seen in giving the runaround, simulation, mocking at the 
performance results, change in attitude to the running activ-
ity which may even cause rebuff of it. 

Frustration may be induced by a high level of claims. 
Sports failures are very negative phenomenon during train-
ing, particularly if there is a series of interrelated failures. 
That is why in certain cases a coach should lower impor-
tance of the failures using the thought-out regulation of pre-
game states and correctly chosen organization of further 
training of an athlete. 

In most cases athletes of higher rank have high level 
of claims which exceeds the level of their latter result and 
often even leaves behind present limits of firepower. Re-
sults significantly exceeding the level of claims and demon-
strated during training are, as a rule, estimated by an athlete 
as a success and raise positive emotions. The success is fol-
lowed by a considerable increase in the level of claims, total 
capacity for work. Emotional rise is observed as well. A re-
sult below the level of claims is evaluated as failure [2, 5].

Under conditions of training an athlete treats his claims 
in compliance with results attained previously in this field. 
Most often he is inclined to understate requirements to him-
self as compared to the latter result in order to retain definite 
moral “reserve”. Under conditions of competitions, vice 
versa, the level of claims stimulates an athlete to increase 
requirements to himself trying to improve the latter result. 
This fact demonstrates a tendency to maximize the achieve-

ment, which causes failure to attain the level of claims in 
subsequent attempts. In this situation athletes often endure 
impact of frustration mechanisms. 

Conclusion
Analysis of literature from science has shown that the 

level of self-esteem exerts direct effect on the emotional 
state of an athlete, which predetermines his professional 
results. The self-esteem level of athletes of higher rank is 
characterized by high performance and depends on actual 
results of their activity. A self-esteem formed on the basis of 
feeling of self-reliance engenders emotional comfort, har-
monizes personality of an athlete, countervails his psychic 
state and leads to stable and successful results. 

Ability to self-regulation of psychic states, development 
of emotional-volitional properties on the basis of high self-
esteem are one of main promising problems in the field of 
psychological training of athletes.
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