


проблеми фізичного виховання і спорту   № 5 / 2010

1

Засновники: Харківське обласне 
відділення Національного олімпійського 
комітету України, видавництво ХДАДМ.

Головний редактор: 
Єрмаков С.С., доктор педагогічних наук, 

професор, м.Харків, Україна.

Редакційна колегія:
Бізін В. П., доктор педагогічних наук, 

професор, м. Кременчук, Україна.
Бойченко С. Д., доктор педагогічних 

наук, професор, м. Мінськ, Бєларусь.
Дмитрієв С. В., доктор педагогічних 

наук, професор,  м. Нижній 
Новгород, Росія.

Друзь В.А., доктор біологічних наук, 
професор, м. Харків, Україна.

Камаєв О.І., доктор педагогічних наук, 
професор, м. Харків, Україна.

Клименко А.І., доктор біологічних наук, 
м. Харків, Україна.

Коробейників Г. В., доктор біологічних 
наук, професор, м. Київ, Україна.

Носко М. О., доктор педагогічних наук, 
професор, м. Чернігів, Україна.

Сак Н.М., доктор медичних наук, 
професор, м. Харків, Україна.

Ткачук В. Г., доктор біологічних наук, 
професор, м. Київ, Україна.

Ягелло В., доктор наук з ФВіС, 
професор, м. Гданськ, Польща.

Журнал затверждено ВАК України: 
(педагогічні науки, фізичне виховання і 
спорт). Постанова Президії №1-05/3 від 
08.07.2009р.
Видання включено до списку журналів 
Міністерства науки і вищої школи Польщі 
- наказ MNiSW-DPN-105-1007-2/AW/09, 
KOMUNIKAT Nr 8 z dnia 31 marca 2009 r.; 
13.05.2009. http://www.nauka.gov.pl.
Журнал відображено у базах даних:

IndexCopernicus 
http://journals.indexcopernicus.com; 
Національна бібліотека України імені 
В.И.Вернадского
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/
Phvsts/index.html
Російська електронна бібліотека
http://elibrary.ru

ISSN 1818-9210 (Online), 1818-9172 (Print)
Свідоцтво про реєстрацію: 
КВ 15370-3942ПР от 06.07.2009р.
Періодичність - 1 номер на місяць.
Видається за рішенням Вченої ради 
Харківської державної академії дизайну і 
мистецтв (протокол № 8 від 22.04.2010р.) 
Адреса редакції:
Україна, 61068, м.Харків-68, а/с 11135.
Тел. (057) 755-73-58; факс: 706-15-60; 
http://www.sportsscience.org/
e-mail:  sportart@gmail.com

© Харківське обласне відділення Національного 
олімпійського комітету України, 2010

© ХДАДМ, 2010
©  С.С. Єрмаков, 20010

ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА
МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
Науковий журнал 2010, №5

ЗМІСТ

Апшай Н.І. Підвищення культури студентів в умовах інформатизації 
освіти ................................................................................................3

Артюшенко А.О. Особистісна мобільність як довільне управління 
поведінкою і діяльністю ..................................................................6

Афонін В.М., Купріненко О.В. Дослідження деяких психічних 
властивостей особистості курсантів за допомогою 
психогеометричного тесту ............................................................10

Белозьорова Н.О. Практичні аспекти навчання в початкових 
школах Східноукраїнського регіону (друга половина 
XIX – початок XX ст.) .................................................................. 15

Воронов Н.П., Шадрина В.В., Брусник В.В. Методика развития 
силы студентов специальной медицинской группы ...................18

Ганчар А.И. Выявление параметров оценки гендерных отличий 
результатов выступления пловцов по нормативам единой 
спортивной классификации Украины на 2009-2012гг.  ...............22

Гончар О.В. Форми і методи педагогічної взаємодії учасників 
навчального процесу в системі вищої школи другої половини ХХ 
століття ..........................................................................................29

Гостіщев В. М., Сватьєв А.В. Модельні програми в організації 
тренувальних занять з академічного веслування.......................34

Гулбані Р.Ш., Коса А.О. Корекція постави студентів 18-19 років 
шляхом зміцнення «м'язового корсету» ......................................40

Гулбани Р.Ш., Пакуля Н.В. Физическая реабилитация после 
артроскопии коленного сустава при повреждении менисков ....43

Денисенко Наталія. Науково-дослідницька робота як стратегічний  
елемент фахової підготовки майбутнього учителя фізичної 
культури в початковій школі .........................................................47

Єрмаков С.С., Кривенцова І.В. Методологічні основи змісту 
навчальної дисципліни фехтування .............................................50

Єрмакова Т.С. Досвід формування здорового способу життя учнів 
старших класів у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ 
століття) .........................................................................................56

Завгородня Р. В., Солонцова А. І., Свєчкарьов  І. С., 
Станішевська Т.І. Особливості фізичного розвитку дітей 
молодшого шкільного віку .............................................................66

Защук С. Г., Ивчатова Т.В. Баскетбол  в физическом  воспитании 
студентов нефизкультурных вузов ..............................................69

Клочко Л.И. Прогнозирование скорости бега на средние, длинные и 
сверхдлинные дистанции (марафонский бег).............................73

Корзан Т. І. Впровадження спеціалізованих комплексів вправ на 
уроках фізичної культури і здоров’я вищих професійних училищ 
комп’ютерних технологій та будівництва .....................................76

Косинський Е.О., Андрійчук Ю.М., Ходінов В.М. Стан серцево-
судинної системи студентів першого року навчання ..................79

Курашова В.О. Реалізація ідеї самодіяльності у навчанні у 
вітчизняних гімназіях наприкінці ХІХ століття .............................82

Левченко В.А., Вакалюк І.П., Досин Д.А. Методика тренування 
інспіраторної мускулатури у дівчат з нейроциркуляторною  
дистонією .......................................................................................86

Маленюк Т.В. Вдосконалення технічної підготовки спринтерів на 
початковому етапі спортивного тренування ................................90

Маляр Е.І., Лебідь М.Р. Методичні прийоми розвитку професійно 
важливих якостей студентів економічних спеціальностей 
засобами футболу .........................................................................93



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

2

Пазиніч С.М. Педагог – детермінуючий  фактор у вихованні українського філософського світогляду  ..............96
Пасічник В.Р. Модель професійних компетенцій випускників фізкультурних вищих навчальних закладів 

Польщі ..............................................................................................................................................................102
Пономарьов О. С. Формування кадрів для інноваційного розвитку як стратегічна мета вищої школи ............105
Попович О.І. Порівняльний аналіз фізичної підготовленості курсантів ВВНЗ і студентів, які навчаються за 

програмою офіцерів запасу  ...............................................................................................................................109
Прозар Микола. Проблеми і перспективи використання волейболу як засобу покращення фізичного стану учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів ............................................................................................................... 113
Резнік С.М. Критерії та рівні розуміння студентами навчального матеріалу ....................................................... 116
Сидорченко К. М., Овчарук І. С. Ідеомоторне тренування і його роль в активізації процесу навчання курсантів 

(студентів) з розділу фізичного виховання «Подолання перешкод» ............................................................... 119
Сікура А.Й. Засоби відновлення функцій зв’язочно-м’язової системи людини після фізичних навантажень ..122
Сичов С.О. Засоби і методи гармонійного фізичного розвитку студентів у процесі самостійних занять фізичними 

вправами ..............................................................................................................................................................125
Собко С.Г. Фізична й психічна сфера в контексті розвитку студентської молоді на етапі навчання у ВНЗ ......129
Станішевська Т.І., Галько Т.І. Антропометричний профіль студентів юнацького віку .......................................132
Статьєв С. І. Оцінка когнітивних функцій у дітей з порушеннями зору за допомогою ігрового методу ............136
Тимошенко Ю.О. Фізична культура як дзеркало соціальної історії ......................................................................140
Ткачук В.Г., Битко С.Н. Исследование функциональных резервов сердечно-сосудистой системы спортсменов в 

процессе соревновательной деятельности с использованием частотного и фрактального методов..........145
Толкунова І.В., Бирук Є.С. Діагностика психологічних детермінант самореалізації особистості спортсмена (на 

прикладі жіночого пауерліфтингу) ......................................................................................................................148
Турчик І.Х., Шиян О.І., Пітин М.П., Козіброда Л.В. Концептуальні основи формування здоров’я школярів 

засобами фізкультурної освіти у Великобританії ..............................................................................................151
Улізько Віра, Кушнір Василь, Грабчук Андрій. Особливості змагальної діяльності кваліфікованих спортсменок 

з настільного тенісу .............................................................................................................................................155
Федак С.С., Севідова Г.О. Силова підготовка, як засіб розвитку фізичної підготовленості військовослужбовців 

ВВНЗ ....................................................................................................................................................................159
Хохлова Л.А., Бондар Т.С., Чередніченко М.А., Горіна В.В., Кочина Н.В. Деякі скарги старшокласників на 

стан фізичного здоров’я ......................................................................................................................................164
Шологон Р.П. Фізична реабілітація в комплексній терапії хворих з каменями сечовода в умовах курорту 

Трускавець ...........................................................................................................................................................168
Яворська Т. Є. Визначення ефективності навчально-тренувального процесу кваліфікованих стрибунів у 

довжину з розбігу.................................................................................................................................................171
Вимоги до статей ......................................................................................................................................................175



проблеми фізичного виховання і спорту   № 5 / 2010

3

Підвищення культури студентів в умовах інформатизації освіти
Апшай Н.І.

Ужгородський національний університет

Анотації:
Розглядаються аспекти інформа-
ційної культури студентів, пов'язані 
з використанням інформаційних 
електронних ресурсів. Таке поши-
рене явище як студентський плагі-
ат є наслідком відсутності навичок 
обробки та переробки електронної 
інформації, володіння технологіями 
створення особистих навчальних 
матеріалів он - лайн, у тому числі 
з врахуванням норм авторського 
права, ніж навмисним привлас-
ненням чужих робіт. Пропонуються 
певні засоби подолання негативних 
проявів поведінки в електронному 
середовищі освіти.

Апшай Н.И. Повышение информацион-
ной культуры студентов в условиях ин-
форматизации образования. Рассматри-
ваются аспекты информационной культуры 
в условиях использования информаци-
онных электронных ресурсов. Такое рас-
пространенное явление, как студенческий 
плагиат является следствием отсутствия 
навыков обработки и переработки электрон-
ной информации, владения технологиями 
создания собственных учебных текстов он - 
лайн, в том числе с учетом норм авторского 
права, чем умышленное присвоение чужих 
работ. Предлагаются способы преодоления 
негативных проявлений поведения в элек-
тронной образовательной среде. 

Apshay N.I. Increase of informative 
culture of students in the conditions 
of informatization of education. The 
aspects of informative culture are exam-
ined in the conditions of the use of infor-
mative electronic resources. It is rotined 
that student plagiarism is investigation of 
absence of skills of treatment and pro-
cessing of electronic information, domain 
technologies of creation of own educa-
tional texts on-line. It is thus necessary to 
take into account the norms of copyright. 
The methods of overcoming of negative 
displays of conduct are offered in an elec-
tronic educational environment.

Ключові слова:
інформатизація освіти, інфор-
маційна культура, електронна 
інформація, плагіат, електронне 
середовище.

информатизация образования, информа-
ционная культура, электронная информа-
ция, плагиат, электронная среда.

informatization of education, informational 
culture, electronic information, plagiarism, 
electronic environment. 

Вступ. 1

Інформатизація освіти - складний і багатовекторний 
процес, що торкається багатьох складових діяльності 
навчальних закладів (ВНЗ) різного рівня акредитації. 
Стосовно ВНЗ інформатизація передбачає, перш за все, 
створення необхідної інформаційної інфраструктури 
(ІІ). У складі ІІ існують інформаційно - технологічна 
і ресурсна підсистеми, що підтримує технології 
навчального процесу, вводить до обігу та використання 
у єдиній системі відповідні наукові, навчально - 
методичні, організаційно - розпорядницькі та інш. 
потоки електронних документів. Як наслідок, виникає 
певне електронне середовище, що змінює вимоги до 
поведінки користувачів, а також вимагає певних знань 
технологій, правил, норм, прав та відповідальності 
за небажані кроки або дії в цьому середовищі. 
Впровадження інноваційних методів навчання, також 
передбачає необхідність оперативного реагування 
на зміни в ньому й включення нових завдань до 
підвищення інформаційної культури студентів в 
умовах інформатизації освіти. 

Стосовно змісту, завдань, форм і розподілу відпо-
відальності в сфері інформаційної культури існує вже 
багатий досвід. Ці питання пройшли період широких 
дискусій [1, 2, 3,4].

Поняття “інформаційна культура” вийшло за межі 
вузького розуміння бібліотечно - бібліографічної, 
комп’ютерної або інформаційної грамотності. Як 
вважає Н.І. Гендіна “это понятие стало приобретать 
категориальний статус и использоваться в широком 
специально - научном и философском контексте» [2, 
с.75]. В.О.Ільганаєва ставить знак рівності між об-
сягами понять «інформаційна культура» та «культу-
ра інформаційного суспільства» [4]. У прикладному 
аспекті інформаційна культура перш за все тракту-
ється як умова ефективного засвоєння технологій 
інформаційного суспільства [1]. Це певною мірою є 
так, тому що вміння працювати з комп'ютером, ви-
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користовувати інформаційну техніку та технології, 
мати навички роботи з інформацією в електронному 
середовищі та інш. – означає функціональну спро-
можність сучасної людини. Різні підходи, досвід, 
міжнародні проекти та стандарти з розвитку інфор-
маційної культури добре проаналізовано у праці [2]. 
Але на нашу думку у дискусіях з цього приводу мало 
місця приділено користувацькому аспектові. Маєть-
ся на увазі ті складові питання інформаційної пове-
дінки користувачів, зокрема студентів, що пов'язані з 
діяльністю у електронному оточенні. Тим більше, що 
деякі ситуації використання електронних ресурсів в 
освітньому процесі вимагає корекції інформаційної 
поведінки.

Поява мультимедійних технологій, а потім і муль-
тимедійних навчальних комплексів з відповідною 
технікою та програмним забезпеченням, засобів та ка-
налів передачі відео інформації зробили актуальним 
відокремлення аспекту візуальної культури [3, 5, 6]. 
У бібліотек з’являється свій фрагмент візуалізації ін-
формації, зокрема на бібліотечних сайтах в інтернеті 
[5]. Науковці відмічають, що «визуализация информа-
ции, грамотное включение фотографий, средств ком-
пьютерной графики, позволяющие создавать яркие, 
запоминающиеся образы, их сменяемость, движе-
ние … обеспечивает позиционирование библиотеки 
как энергичного, успешно развивающегося инсти-
тута» [5,с.46]. Важливо відзначити, що автори стат-
ті звертають увагу на семіотичний аспект візуальної 
культури, який ставить і нові завдання для бібліотеки 
як партнера у виховній роботі по становленню духо-
вної особистості.

Сучасні ІТ актуалізують також і нові форми вико-
ристання інформаційних об’єктів електронного про-
стору, що охороняються. Правові аспекти бібліотечно 
- інформаційної діяльності в електронному середови-
щі розглядає Я.Сошинська [7].

Робота виконана за планом НДР Ужгородського 
національного університету.
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті - встановити актуальні напрями і 

доступні бібліотекам ВНЗ засоби підвищення інфор-
маційної культури студентів по роботі з електронною 
інформацією.

Результати дослідження.
Педагогічно - виховна роль бібліотеки ВНЗ набу-

ває нових рис з огляду на необхідність формування 
та підвищення інформаційної культури викладачів та 
студентів. У першому випадку, діяльність і поведін-
ка викладачів нормується й контролюється вимогами 
професійного кодексу, педагогічною етикою, прави-
лами науково - творчої діяльності, кваліфікаційними 
вимогами, тощо. Натомість студентський контингент 
потребує особливої уваги.

Бібліотеки навчальних закладів повною мірою 
володіють необхідним педагогічним потенціалом і є 
особливим педагогічним середовищем. Вони також 
володіють необхідним навчальним арсеналом, що 
зростає по мірі їх інтеграції до інформаційної інфра-
структури освіти.

Актуалізується питання «життєвого циклу» елек-
тронних документів. Користувачі мають усвідомити, 
що значна частина електронних ресурсів швидко за-
старіває, або зникає із електронного простору із - за 
відсутності необхідної підтримки ресурсу, чи з інших 
причин. В цій частині бібліотеки мають сконцентру-
вати увагу на свою селективну роботу в мережі Ін-
тернет. Сучасні ІТ дозволяють проводити і навігацій-
ну роботу. Результати можна представляти у вигляді 
путівників по Інтернету (з врахуванням тематики ді-
яльності ВНЗ), рекомендаційних матеріалів до мере-
жевих ресурсів, вузько тематичних БД (з використан-
ням ресурсів надійних постачальників електронної 
інформації), а також для користувачів можна готувати 
певні інструкції з регулювання відбору ресурсів Ін-
тернет [8, 9].

Розвиток електронного довідково - інформацій-
ного обслуговування (ДІО) на базі використання 
електронних ресурсів також стимулюють бібліотеки 
до навчання і консультування з приводу можливості 
і практики їх використання. Віртуальне ДІО розгля-
дається як один з найважливіших напрямків діяль-
ності сучасної бібліотеки [10, 11]. Розповсюдження 
нових технологій у бібліотечній сфері (е - mail, чат, 
веб - форм, та інш.), що підтримують відносини між 
бібліотекою та користувачами в мережі, актуалізує ді-
яльність бібліотек в цьому напрямі. Це пов’язано не 
тільки з технологічною культурою як бібліотекарів, 
так і користувачів, а перш за все з процесом вибору 
інформації, її змістом та ціннісними властивостями. 
Робота у середовищі віртуального ДІО є кроком до 
організації діяльності зі знаннями як елементу інфор-
маційних відносин майбутнього.

Вище відмічалося, що інформатизація освіти змі-
нює навчальні технології та інструментарій, що по-
требує постійного розвитку інформаційної культури 
студентів. Зростають обсяги роботи з електронною 
інформацією, операціями автоматизованого конспек-
тування, цитування, використання електронних до-
кументів. З’являється необхідність дотримання нових 

правил користувацької поведінки і етики. Перш за все 
студенти потребують знань загальної схеми бібліо-
графічного опису електронних ресурсів і вимоги до 
специфічних для електронних ресурсів областей та 
елементів бібліографічного опису [12, 13]. Студенти 
мають орієнтуватися у правилах посилань на різні 
види електронних ресурсів: електронні дані ( числові, 
текстові, зображення, звукові, мультимедіа), електро-
нні програми (системні, прикладні, сервісні), комбі-
новані ресурси (дані та програми). 

Новим об’єктом підвищення рівня інформаційної 
культури студентів є володіння методами і технікою 
аналітико - синтетичної переробки документів. Од-
нією з її різновидів є конспектування. Враховуючи 
особливості електронного середовища та специфіку 
існування документів у ньому, Д.Й. Блюмєнау під кон-
спектуванням розуміє «разновидность фактографи-
ческого свертывания, основанная на мыслительном 
анализе и переработке релевантных документов с 
целью получения из них минимальных релевантных 
фрагментов (МРФ) для последующего образова-
ния на их основе различных первичных документов 
(в частности и машинным путем)» [14, с.41]. Автор 
пропонує свій технологічний підхід до згортання ін-
формації. Зокрема, в якості засобу смислового аналізу 
тексту, Він пропонує індикативний метод автомати-
зованого форматування рефератів або анотацій. При 
цьому використовуються маркери, індикатори, зокре-
ма кольорові, а також ключові слова. Докладніше про 
цю технологію див. [14].

Але проблема має інший бік, що пов’язаний з ети-
кою користувачів, зокрема студентів. Таке явище як 
плагіат набуло значного поширення серед студентів 
завдяки існуванню електронних мереж і ресурсів. 
Само поняття плагіат за визначенням є видом пору-
шень прав автора, що складається з використанням 
під своїм прізвищем чужого витвору без посилання на 
джерело запозичення [15, с.601]. Компіляційні роботи 
студентів часто визнаються за плагіат, але проблема 
тут скоріше чаїться у відсутності навичок аналітич-
ної переробки інформації, намаганні обсяг видати за 
якість, бажання скоротити витрати часу на самостійну 
навчальну роботу. Треба пам’ятати, що вся навчально 
- освітня науково - інформаційна робота будується на 
запозиченнях, посиланнях, цитуванні, порівнянні, та 
інш. Тому культура і етика роботи з інформацією, зо-
крема в освіті, потребує спеціальної уваги, постійного 
оновлення інструментарію з урахуванням змін в тех-
нологіях і засобах представлення інформації. Вико-
ристання результатів чужих досліджень у курсових та 
дипломних роботах - це вже питання загальної етики, 
особистої відповідальності, а також ситуацій навчан-
ня у конкретних навчальних закладах. 

Особливої уваги потребують мультимедійні про-
дукти, використання яких поширюється в бібліотеках. 
Дотримання норм авторського права бібліотеками мож-
на розглядати як елемент підвищення користувацької 
культури студентів. Підготовка студентами різного 
роду навчальних робіт (світових, аналітичних, курсо-
вих, дипломних) вимагають знань і навичок операцій 
обробки інформації та її представлення (на папері або 
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в мережі). Мова йдеться про операції електронних за-
кладок, виділення тексту, вилучення інформації з тек-
стів, та ін. Це накладає також етичні норми. Перш за 
все, це дотримання норм авторського права в умовах 
електронної комунікації. 

Певного ставлення до напряму підвищення ін-
формаційної культури студентів потребує візуалізація 
інформації в інформаційних системах (ІС). Робота 
з екранними текстами передбачає певний набір на-
вичок та вмінь, психологічної підготовки. Розгляду 
технологічних, ергономічних, психологічних аспек-
тів екранного читання присвячена робота В.М. Бєс-
палова [6]. Зростання значущості цих аспектів в ор-
ганізації роботи зі студентами пов’язано з розвитком 
інформаційно - педагогічних технологій таких як Web 
гіпертекстових технологій [15, 16]. В основі нової 
методики лежить самостійна робота з текстом, графі-
кою, таблицями лекційного матеріалу, що надається 
в ІС навчального закладу за різними дисциплінами. 
Це збільшує обсяги екранного читання і візуального 
сприйняття інформації. Виникає потреба оволодіння 
мовними повідомленнями візуалізованої інформації. 
Користувач має вміти прочитати й сприйняти візуаль-
не значення певних знаків, що представлені на екрані: 
елементів ділового спілкування (міміку, жести, одяг), 
дизайну (колір, просторові розміщення, стиль), та інш. 
Дослідники наголошують на необхідності формувати 
у людей «візуальну установку» (В.М.Розін) [Викорис-
тано із роб. 5 ]. 

Висновки. 
1. Підтверджується положення, що поняття «ін-

формаційна культура» є динамічним за своїм змістом 
і реальними проявами. 

2.Кожний новий етап інформатизації освіти викли-
кає зміни у напрямах виховання інформаційної культу-
ри користувачів. Утворення електронного середовища 
освіти, що поєднує інформаційні технології навчання, 
самонавчання, використання електронної інформації 
у певних видах навчально - виховної роботи зі студен-
тами, потребує корекції змісту діяльності бібліотек. 

3.Пріоритетними стають питання інформаційного 
права, грамоти опрацьовування електронних докумен-
тів, технології конспектування електронних джерел та 
їх цитування, а також підготовки студентських робіт у 
відповідності до норм охорони авторських прав.

Умовою подальшого дослідження фундаменталь-
них аспектів інформаційної культури є медіатизація 
соціокультурного простору. У галузі педагогіки ви-
щої освіти потребує розв’язання питання партнерства 

викладацького корпусу і бібліотек у формуванні ком-
фортного інформаційного середовища й підтримки 
правил поведінки в ньому. Потребують теоретичного 
обґрунтування змістовне наповнення і практична час-
тина дисциплін, що є базовими у формуванні інфор-
маційної культури студентів; «Інформатика», «Інфор-
маційні технології», «Інформаційне право».
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Особистісна мобільність як довільне 
управління поведінкою і діяльністю

Артюшенко А.О.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотації:
Розглянуто поняття «особистісна 
мобільність» у світлі уявлень про 
довільне управління поведінкою 
і діяльністю людини. Проведено 
аналіз психолого-педагогічної лі-
тератури. Поняття «координація», 
«спритність», «довільне управлін-
ня», «особистісна мобільність» 
дуже близькі за своєю змістовною 
сутністю. Поняття «особистісна 
мобільність» є більш широким і 
точніше відображає здатність лю-
дини до свідомої, навмисної рухо-
вої діяльності. Саме це поняття є 
більш зрозумілим і прийнятним 
для опису характеру і суті управ-
ління руховою діяльністю. Свідо-
мість і навмисність вважаються 
основними ознаками довільної ді-
яльності.

Артюшенко А.А. Личностная мобильность 
как произвольное управление поведени-
ем и деятельностью. Рассмотрено понятие 
«личностная мобильность» в свете представ-
лений о произвольном управлении поведе-
нием и деятельностью человека. Проведен 
анализ психолого-педагогической литера-
туры. Понятие «координация», «ловкость», 
«произвольное управление», «личностная 
мобильность» очень близкие по своей со-
держательной сущности. Понятие «личност-
ная мобильность» является более широким 
и точнее отображает способность человека 
к сознательной, намеренной двигательной 
деятельности. Именно это понятие является 
более понятным и приемлемым для описа-
ния характера и сути управления двигатель-
ной деятельностью. Сознание и преднаме-
ренность считаются основными признаками 
произвольной деятельности.

Artyushenko A.А. Personality mobil-
ity as arbitrary management conduct 
and activity. A concept «Personality 
mobility» is considered in the light of 
pictures of arbitrary management con-
duct and activity of a man. The analysis 
of psychological pedagogical literature 
is conducted. Concept «co-ordination», 
«adroitness», «arbitrary management», 
«personality mobility» very near on the 
rich in content essence. A concept «Per-
sonality mobility» is more wide and more 
precisely represents the capacity of man 
for conscious, intentional motive activity. 
Exactly this concept is more clear and 
acceptable to description of character 
and essence of management motive ac-
tivity. Consciousness and premeditation 
is considered the basic signs of arbitrary 
activity.
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Вступ.1

Діяльність виступає як універсальна основа, на-
скрізний вимір уявлення про особистість, який 
охоплює усі підструктури соціально-психолого-
індивідуального виміру особистості. Здатність до ді-
яльності взагалі й здатність до рухових дій у процесі 
занять фізичними вправами, як правило пов’язується 
з проявами мобільності. Оскільки мова йде не про 
якісь механічні дії, а про довільні рухові дії, які ви-
конуються й управляються свідомістю людини, що 
потребує зосередження уваги, відповідного сприй-
няття , пам’яті, мислення, особистісних якостей, то 
ми вважаємо за потрібне вести мову про мобільність 
особистості, або особистісну мобільність. Виконан-
ня більшості фізичних вправ у процесі навчально-
фізкультурної діяльності і в спорті потребує володін-
ня довільними спеціалізованими прийомами і рухами, 
що називається спортивною технікою. Мова йде про 
те, що будь-яка довільна рухова дія людини характе-
ризується не тільки зовнішніми проявами самого руху, 
але й смисловою стороною і навмисністю. Довільним 
вважається такий рух і рухова дія, який є навмисним, 
який виникає за розумним рішенням і управляється 
свідомістю людини [4].

Протягом багатьох років формування теорії управ-
ління рухами стримувалося одностороннім розвитком 
біомеханіки і фізіології рухового акту [6, с. 181]. Ізо-
льоване вивчення рухів з позицій механіки у відриві 
від психічних та фізіологічних процесів, а також од-
носторонній підхід до управління рухами і формуван-
ня рухового навику на основі теорії про умовні реф-
лекси, на думку Д.Донського, В.Платонова, суттєво 
загальмувало розвиток теорії будови рухів. Саме це 
обумовлює актуальність робіт М.Бернштейна [2] згід-
но концепції якого живий рух є не простою реакцією 
© Артюшенко А.О., 2010

на вплив зовнішнього середовища, а цілеспрямованою 
дією, керованою в ході його виконання, і являє собою 
не ланцюжок деталей, а цілісну структуру, яка скла-
дається з багатьох взаємодіючих елементів [6, с. 181]. 
Основною ознакою, яка відрізняє живий рух від ме-
ханічного, є те, що він являє собою не тільки і навіть 
не стільки пересування тіла у просторі і часі, скільки 
оволодіння простором і часом. Роботи М.Бернштейна, 
П.Анохіна, Л.Виготського, О.Леонтьєва, Є.Ільїна 
склали основу теорії будови і управління довільними 
рухами, що в свою чергу сприяло формуванню сучас-
них методичних підходів до навчання рухових умінь і 
навиків у процесі фізичного виховання.

З часів І.Павлова, І.Сеченова розуміння механізмів 
управління поведінкою значно просунулося. Уявлення 
І.Павлова про рефлекторну дугу було замінено на уяв-
лення про рефлекторне кільце (М.Бернштейн) і про 
сформовані за цим принципом функціональні систе-
ми (П.Анохін). Важливими для розуміння управління 
складними рухами є уявлення М.Бернштейна [2] про 
ієрархічну будову психомоторики людини. Нейро і 
психофізіологічні механізми управління рухами про-
являються на різних рівнях у відповідності з можли-
востями різних відділів нервової системи.

Рухи, які розрізняються за смисловими характе-
ристиками і руховому складу, забезпечуються різними 
рівнями. Тобто стосовно до кожного руху формується 
своя функціональна система управління. Найбільш 
детально механізм управління рухами і діяльністю 
представлений у схемі П.Анохіна [1], яка, на дум-
ку Є.Ільїна [4], цілком докладається і до довільного 
управління. Опис живих рухів привів до виникнення 
відповідної термінології: «образ рухової дії», «рухове 
завдання», «передбачення», «ідеомоторний акт», «мо-
дель потрібного майбутнього» та ін. [6]. Незважаючи 
на це складності в розумінні проблеми, яка розгляда-
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ється, пов’язані, на наш погляд, саме з відсутністю 
єдиної думки з приводу термінів, які використову-
ються різними авторами при описі одних і тих же або 
близьких понять. Неоднозначність понять і відсут-
ність загальноприйнятих термінів приводить до того, 
що автори часто сперечаються не по суті явищ, які ви-
вчаються, а про слова, якими ці явища можна описати. 
В зв’язку з цим нами введено поняття «особистісна 
мобільність». В рамках даної статті ми обмежимося 
аналізом змістовної сутності поняття «особистісна 
мобільність».

Робота виконана відповідно до основних напрямів 
науково-дослідної роботи лабораторії фізичного роз-
витку Інституту проблем виховання АПН України в 
межах державної теми «Обґрунтування форм і мето-
дів фізичного і військово-патріотичного виховання 
учнів загальноосвітньої школи» (державний номер 
0102U000609). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначити поняття «осо-

бистісна мобільність», проаналізувати її складові та 
функціональну структуру у світлі уявлень про довіль-
не управління поведінкою і діяльністю людини.

В якості метода дослідження використовували 
аналіз психолого-педагогічної літератури.

Результати дослідження. 
Аналіз психолого-педагогічної літератури пока-

зує, що поняття «особистісна мобільність» практично 
не використовується і його змістовна сутність зали-
шається невизначеною. Частіше за все мова йде про 
мобільність, яка розглядається в самому спрощеному 
варіанті як здатність до діяльності. Ми пропонує-
мо розглядати поняття «особистісної мобільності» в 
світлі уявлень про довільне управління поведінкою і 
діяльністю людини. Це поняття, на нашу думку, біль-
шою мірою ніж інші, відображає готовність до актив-
них дій у будь-який ситуації та є найбільш значущою 
для багатьох видів професійної діяльності й суспільно 
активної поведінки.

Управління довільними руховими діями у проце-
сі навчально-фізкультурної діяльності частіше за все 
пов’язується з такими поняттями як «координація» і 
«спритність». Координація визначається як керуван-
ня узгодженістю та сорозмірністю рухів. Поняття 
«спритність» досі не має загальновизнаного визна-
чення. За М.Бернштейном [2] спритність – це здат-
ність вирішувати рухове завдання в неочікувано ви-
никаючих складних або абсолютно нових умовах, це 
рухова знахідливість, кмітливість. До поняття «сприт-
ність» включається також здатність людини швид-
ко оцінювати ситуацію, швидко приймати адекватне 
рішення й раціонально діяти в різних ситуаціях. На 
нашу думку все це, безумовно, є функцією особистіс-
ної мобільності. Тому ми вважаємо, що поняття «ко-
ординація», «спритність», «особистісна мобільність» 
дуже близькі за своєю змістовою сутністю, але понят-
тя «особистісна мобільність», є більш широким і точ-
ніше відображає здатність людини до свідомої діяль-
ності. Це поняття ми розглядаємо також як здатність 
до свідомої регуляції поведінки і діяльності. Різними 
авторами це визначається як «довільне управління», 

«довільна регуляція», «вольова регуляція». Тому до-
вільне управління, або особистісна мобільність ви-
значається в першу чергу психологічною складовою, 
проявом особистісних якостей, а не тільки здатністю 
до механічних рухових дій. 

Поняття «особистісна мобільність» ми визначаємо 
як здатність людини в результаті глибокого усвідом-
лення мети, аналізу зовнішніх і внутрішніх умов та 
імовірності досягнення цієї мети приймати оптималь-
ні рішення про спосіб дії, створювати у внутрішньо-
му плані програму дій, свідомо мобілізувати власні 
індивідуально-психологічні можливості для досяг-
нення мети, корегувати їх у контексті специфіки дії 
колективних суб’єктів, здійснювати самооцінку, са-
мокорекцію по ходу виконання дії і проводити само-
аналіз результатів діяльності в цілому. Поняття «осо-
бистісна мобільність» розглядається нами не тільки 
як здатність до активної й результативної діяльності 
в обставинах які змінюються, але також як здатність 
швидко засвоювати нові рухові навички. 

Функціонування особистісної мобільності як здат-
ності до діяльності вписується в теорію функціональ-
них систем, розроблену П.Анохіним [1]. Згідно до цієї 
теорії, всі функціональні системи, незалежно від рів-
ня їх організації і кількості компонентів, які їх скла-
дають, мають принципово однакову функціональну 
архітектуру і принципи функціонування.

Схема керування діями людини, за П.Анохіним, 
включає в себе п’ять блоків: А – блок аферентного 
синтезу, Б – блок прийняття рішень, В – блок ство-
рення програми дії і діяльності в цілому, Г – блок вико-
нання і отримання результату, Д – блок зворотного 
зв’язку, який постачає інформацію про результати 
виконаної дії.

Аферентний синтез, за теорією П.Анохіна [1], 
здійснюється при взаємодії чотирьох чинників: 1) 
пускової аферентації; 2) обстановочної аферентації; 
3) пам’яті; 4) мотивації. Пусковий сигнал сприймаєть-
ся за допомогою органів сприйняття. В центральній 
нервовій системі ці сигнали обробляються, внаслі-
док чого відчуття синтезуються і виникає сприйняття 
об’єктів і ситуацій. Переробка в центральній нерво-
вій системі пускової інформації дозволяє визначити 
значущість для людини даного сигналу. Найбільш 
важливо це в тих випадках, коли поступає одночасно 
декілька сигналів і людина повинна вибрати, на який 
слід реагувати зараз, на який потім, на який взагалі не 
слід реагувати. Однак, перед тим як прийняти кінцеве 
рішення, людина мусить співставити пускову аферен-
тацію з обставинною (фоновою) аферентацією, яка 
відображає стан самої людини і зовнішню ситуацію. 
Описані вище не залежні від волі людини механізми 
отримання і переробки інформації допомагають при-
йняттю обґрунтованого рішення. Таким чином, «афе-
рентний синтез» забезпечує для людини «інформацію 
для роздумів», на цій першій стадії функціонування 
особистісної мобільності відбувається аналіз інфор-
мації, яка необхідна для прийняття обґрунтованого 
рішення: якою повинна бути мета, які зовнішні і вну-
трішні умови для її досягнення.

Друга стадія – прийняття рішення пов’язується з 
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упевненістю людини. Ця характеристика виражається 
у впевненості або, навпаки, в сумнівах людини у пра-
вильності прийнятого рішення. Ступінь упевненості 
визначається рядом зовнішніх і внутрішніх факторів. 

Аферентні сигнали, на думку М.Бернштейна, міс-
тять у собі інформацію тільки про те, «що є», але не 
містять інформації про те «що і як треба зробити». В 
зв’язку з цим після прийняття рішення наступним 
етапом управління (або вольової дії) є створення про-
грами дій (як, за допомогою яких наявних ресурсів і 
засобів можна забезпечити виконання прийнятого 
рішення).

Програмування рухових дій повинно, по-перше, 
передбачати основні характеристики рухів (просторо-
ві, швидкісні, темпові, силові, часові) і по-друге, всю 
послідовність рухової дії в деталях. Прийняття рішен-
ня і програмування пов’язані зі здатністю людини «за-

зирати вперед», тобто екстраполювати майбутнє. На 
думку И.Фегенберга, В.Іваннікова пам'ять, яка бере 
участь у програмуванні, має зберігати відомості не 
тільки про минуле, але й про імовірність повторення 
окремих деталей рухових дій, які вже колись викону-
валися в майбутньому.

Після завершення складання програми дій почина-
ється процес виконання прийнятого рішення за ство-
реною програмою. Цьому етапу відповідає блок Г за 
П.Анохіним [1].

У процесі виконання прийнятого рішення людині 
потрібно знати, як поетапно і в цілому здійснюється 
програма для того, щоб своєчасно вносити відповідні 
корективи. Контроль за діями здійснюється за допо-
могою зворотного зв’язку і акцептора результату дії 
(апарату співставлення).

Таким чином, в результаті аналізу психологічної 

Особистісна мобільність

Мотиваційна мобільність

Роздуми про значущість (привабливість) і доступність різних видів навчально-
фізкультурної діяльності

Показники мотиваціїЧинники, які впливають на 
рівень мотивації

Інтелект 
(розум)

Уявлення про мотив-мету, про навчально-фізкультурну діяльність, як об'єкт 
бажань

Змістово-орієнтаційна мобільність

Роздуми про мотив-мету, про об'єкт бажань. Аналіз зовнішніх і внутрішніх 
умов та імовірності досягнення мети в результаті майбутньої діяльності

Оцінка власних можливостейОцінка ситуації
Інтелект 
(розум)

Прийняття рішень про дію

Операційна мобільність

Активні дії у процесі виконання різних видів фізичних вправ і в ситуаціях, які 
постійно змінюються 

Подумкове створення програми дії і діяльності в цілому внаслідок прийнятого 
рішення

Самомобілізація власних психофізичних можливостей, самостимуляція вольо-
вих зусиль у процесі виконання прийнятого рішення  

Самооцінка, самоконтроль і самокорекція власних дій у процесі реалізації 
створеної програми

Самоаналіз виконаних дій і результатів діяльності в цілому

Рис. 1 Функціональна структура особистісної мобільності.
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літератури стає більш зрозумілим, що в основі будь-
якої довільної дії на всіх її етапах знаходиться сві-
домість людини. Здатність до уявлень, до роздумів, 
до аналізу інформації, яка необхідна для визначен-
ня мети, зовнішніх і внутрішніх умов її досягнення, 
практична і психологічна готовність до діяльності, 
впевненість у власних силах – все це, на нашу дум-
ку, можна вважати основними чинниками, які впли-
вають на своєчасне прийняття рішення про дію, на 
створення програми дій і на процес виконання тобто 
забезпечують функціонування особистісної мобіль-
ності. Розроблена нами схема функціональної струк-
тури особистісної мобільності представлена на рис. 
1. Функціонування особистісної мобільності ми не 
схильні розглядати тільки як прийняття рішення про 
дію і створення програми дій. У процесі виконання 
дій також йде активний процес самооцінки, самоана-
лізу і внесення можливих корективів. Тобто процес 
виконання прийнятого рішення також знаходиться під 
контролем свідомості. Цей контроль здійснюється за 
допомогою зворотного зв’язку і акцептора результату 
дії (апарату співставлення) за П.Анохіним. На свідо-
ме втручання в потрібний момент в рух (в процес дії), 
здатність свідомо в будь-якій його фазі видозмінюва-
ти його (призупиняти, підсилювати, послаблювати), 
неодноразово вказував І.Сеченов [7]. На наш погляд, 
все це не викликає сумнівів. Слід зазначити також, 
що по закінченні дії в свідомості людини обов’язково 
відбувається оцінювання результату діяльності, 
співставлення виконаних дій з прийнятою до цього 
програмою. Цю п’яту стадію функціонування осо-
бистісної мобільності ми пов’язуємо з самоаналізом 
результатів діяльності. Можна вважати, що в процесі 
такого самоаналізу і роздумів в пам’яті людини нако-
пичується досвід практичної діяльності, який сприяє 
вибору найбільш раціонального способу виконання 
конкретних дій. Що на нашу думку, це має велике зна-
чення для засвоєння рухових умінь і навиків в процесі 
фізичного виховання. 

Таким чином, стає зрозумілим, що особистісну 
мобільність слід розглядати як здатність людини до 
свідомої, навмисної діяльності, структура і основні 
складові якої стають більш зрозумілими в світлі теорії 
функціональних систем П.Анохіна. 

На думку Є.Ільїна довільне управління завжди 
свідоме і навмисне, тобто розумне. В зв’язку з вище-
викладеним, поняття «довільна регуляція», «воля», 
«управління довільними руховими діями», «осо-
бистісна мобільність» слід розглядати в єдності, як 
здатність людини до діяльності. Саме здатність до ді-
яльності визначає сутність особистісної мобільності 

і саме це поняття ми вважаємо найбільш доцільним, 
яке, на нашу думку, є більш зрозумілим і прийнятним 
для опису характеру і суті рухової діяльності. 

Висновки. 
1. Поняття «особистісна мобільність» в само-

му спрощеному вигляді визначається як здатність 
до свідомої й навмисної діяльності. Функціональна 
структура особистісної мобільності включає в себе 
п’ять блоків згідно схеми управління діями людини за 
П.Анохіним.

До основних складових особистісної мобільності 
можна віднести: рівень мотивації, здатність до аналізу 
зовнішніх і внутрішніх умов досягнення поставленої 
мети, наявність минулого досвіду, теоретичну, прак-
тичну, психологічну готовність до діяльності, рівень 
особистісних якостей, стан в даний момент, емоції, 
готовність до адекватного прийняття рішень про дію, 
готовність до самомобілізації власних індивідуально-
психологічних можливостей, до самооцінки, самоко-
рекції і самоаналізу результатів діяльності. 

2. Свідомість і навмисність вважаються основни-
ми признаками довільної діяльності, тобто такою, 
яка виконується і регулюється за власним рішенням 
самої людини. Поняття «координація», «спритність», 
«довільна регуляція», «управління довільними рухо-
вими діями», «особистісна мобільність» дуже близькі 
за своєю змістовною сутністю, але поняття «особис-
тісна мобільність» є більш широким і, на наш погляд 
точніше відображає здатність людини до управління 
руховою діяльністю.

Проведення дослідження не вичерпує всіх аспек-
тів проблеми здатності людини до активної, творчої 
діяльності. Перспективним, на наш погляд, є обґрун-
тування теоретико-методичних основ формування 
особистісної мобільності в учнів різного віку у про-
цесі навчально-фізкультурної діяльності. 
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Дослідження деяких психічних властивостей особистості 
курсантів за допомогою психогеометричного тесту

Афонін В.М., Купріненко О.В.
Академія сухопутних військ

Анотації:
Надаються результати застосу-
вання психогеометричного тесту 
для вивчення деяких властивос-
тей особистості курсантів військо-
вого інституту. У дослідженнях 
взяли участь 298 курсантів різних 
військових спеціальностей. Пока-
зано, що значна частина курсан-
тів (у тому числі й спеціальність 
фізичне виховання) відносяться 
до психологічних типів людини з 
рисами миролюбності, комуніка-
бельності, неконфліктності, ідей-
ності. Представники основних 
військових спеціальностей (аеро-
мобілісти) прагнуть бути лідера-
ми у колективі, перемагати, бути 
успішними.

Афонин В.Н., Куприненко О.В. Исследо-
вание некоторых психических свойств 
личности курсантов при помощи психо-
геометрического теста. Предоставлены ре-
зультаты применения психогеометрического 
теста для изучения некоторых свойств лич-
ности курсантов военного института. В ис-
следованиях приняли участие 298 курсантов 
разных военных специальностей. Показано, 
что значительная часть курсантов (в том 
числе и специальность физическое воспи-
тание) относятся к психологическим типам 
человека с чертами миролюбивости, ком-
муникабельности, неконфликтности, идей-
ности. Представители основных военных 
специальностей (аэромобилисты) стремят-
ся быть лидерами в коллективе, побеждать, 
быть успешными.

Afonin V.M., Kuprinenko O.V. Research 
of some psychical qualities of cadets’ 
personality with the aid of psychogeo-
metric test. The results of application of 
psychogeometric test are given. A test is 
used studies of some properties of per-
sonality of students of military institute. 
298 students of different soldiery speciali-
ties took part in researches. It is rotined 
that considerable part of students (includ-
ing speciality physical education) behave 
to the psychological types of man with the 
lines of peaceable disposition, connec-
tivity, unconflict, ideological content. The 
representatives of basic soldiery speciali-
ties (airmobile troops) aim to be leaders in 
a collective, to win, be successful.

Ключові слова:
особистість, психогеометрія, 
курсанти, психічні властивості.

личность, психогеометрия, курсанты, пси-
хические свойства.

persona, psychogeometric, cadets’ 
cadets, psychical qualities. 

Вступ.1

Особистість  це людина – свідома, розумна, яка є 
дієздатними членом суспільства, котра володіє мовою 
і здатністю до трудової діяльності [9,10]. Поза суспіль-
ством особистості немає, тому що людина формується 
як особистість тільки в суспільстві і самореалізується 
у спілкуванні з іншими людьми [2, 7, 12].

При вивченні людини як особистості, ми стика-
ємось з надзвичайно великою кількістю окремих її 
властивостей (або рис). Чим активніше діяльність лю-
дини, тим більш чітко і яскраво будуть проявлятися 
риси її особистості [4, 5, 11]. 

Основні риси особистості майбутніх офіцерів 
Збройних сил формуються під час навчання у військо-
вих закладах. Тому педагогічному складу цих закла-
дів важливо зрозуміти, що являє собою кожен курсант 
як особистість, до чого він прагне, чого він вже встиг 
досягнути і яким чином він буде досягати поставле-
ної конкретної мети. Все це і визначає спрямованість 
особистості, її інтереси і схильності, ідеали, мотиви 
діяльності. 

У системі індивідуальних ресурсів особистості 
вчені виділяють такі важливі підсистеми: біогенетичні 
(пов’язані із спадковістю), фізіологічні (стан здоров’я, 
особливості будови організму), індивідуально-
психічні (рівень інтелектуального розвитку, особли-
вості емоційно-вольової сфери). Ці підсистеми мають 
складну структуру і забезпечують, у цілому, процес 
життєдіяльності [2,13].

Особистість – об’єкт вивчення не тільки психоло-
гії. Соціологія, історія, мистецтвознавство, етика, ес-
тетика, медицина, педагогіка та інші науки з різних 
сторін, в різних зв’язках і відношеннях вивчають осо-
бистість [13,16]. Вивчення особистості курсанта, най-
більш виражених рис його характеру, має допомагати 
в складанні програми виховного впливу на нього під 
час педагогічного процесу. Адже кожен курсант, май-
© Афонін В.М., Купріненко О.В., 2010

бутній офіцер, у процесі своєї службової діяльності 
також буде виступати у ролі вихователя підлеглого 
йому контингенту військовослужбовців. 

Дослідження виконане в рамках планової теми 
НДР науково-дослідної лабораторії теорії та організа-
ції фізичної підготовки АСВ за шифром «Психофізі-
ологія».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – використання психогеоме-

тричного тесту, як методу дослідження особистості 
курсантів військового навчального закладу.

Методи та організація дослідження: аналіз даних 
наукової літератури, проективний метод дослідження 
особистості С.Деллінгер, методи статистичної оброб-
ки даних, метод логічних висновків.

У дослідженнях взяли участь курсанти різних вій-
ськових спеціальностей Академії сухопутних військ 
(298 чоловік).

Результати дослідження та їх обговорення. 
Психогеометричний тест – проективна методика 

дослідження особистості, яка була розроблена Сью-
зан Деллінгер (Susan Dellinger) у 1978 році. Психоге-
ометрична система С. Деллінгер була представлена в 
24 країнах більше мільйону чоловік – студентам ко-
леджів, менеджерам та іншим. У 1984 році Сьюзан 
Деллінгер заснувала свою фірму з проведення тре-
нінгів для створення команд, підготовки лідерів, роз-
витку навиків міжособистісної і групової комунікації 
на основі розробленої нею психогеометричної систе-
ми (Psycho-Geometrics System), яка застосовується в 
американських і багатонаціональних компаніях, уря-
дових установах, університетах, юридичних фірмах 
і некомерційних організаціях протягом останніх 30 
років. Є позитивний відгук 500 кадрових працівників 
американських компаній, які вважають, що психоге-
ометрія могла б використовуватися замість традицій-
ного тестування нових службовців [15].

Завдяки виходу у 1991 році книги «Психогеоме-
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трія для менеджерів», психогеометричний тест поча-
ли використовувати у системі підготовки менеджерів. 
У книзі викладений і адаптований до умов нашого 
суспільства варіант курсу практичної психології (пси-
хогеометрія), як такий, що пройшов попередню пере-
вірку на практиці консультування керівників, описані 
процедури експрес-діагностики типів особистості, 
подається характеристика цих типів і тенденцій їх 
розвитку, наводяться практичні рекомендації і сцена-
рії щодо їх ефективної взаємодії в ситуаціях ділового 
спілкування [1]. 

Вважається, що точність діагностики за допомо-
гою психогеометричного методу досягає 85%. Були 
спроби встановити зв'язок тесту з показниками інших 
особистісних опитувальників та методикою «Прогре-
сивні матриці Равена». З’ясувалося, що майже всі ре-
зультати порівняльного аналізу “підтверджують деяку 
залежність вибору геометричних форм з психологіч-
ними характеристиками особистості”. Автори наво-
дять дані, що свідчать про частковий збіг результатів 
діагностики за допомогою даного тесту і опитуваль-
ників Р. Кеттелла, Е. Шострома та ін. [1;3,6;14;15]. 
Враховуючи той факт, що дані були отримані в ході 
виконання договірних робіт з формування кадрового 

резерву, ситуацію психодіагностичного обстеження 
слід розглядати як ситуацію експертизи. 

Як відзначають самі автори, вони «не чекали таких 
прозорих результатів від цього порівняльного аналі-
зу. Практично всі вони (за винятком даних за шкалою 
G: «сила супер-эго/слабость супер-эго) підтверджу-
ють (або, принаймні, не спростовують) відповідність 
психологічного портрету обраній геометричній фігурі 
[15]. 

У той же час Щербатих Ю.В., Мосина А.Н. у своїй 
статті констатують, що «валідність психогеометрич-
ного тесту С. Деллінджер, даного в інтерпретації А. 
Алексєєва и Л. Громової, є явно недостатньою для 
отримання зважених висновків про індивідуальні 
властивості випробовуваних» [1,14].

Отже, психогеометрія − унікальна практична сис-
тема аналізу особистості.

Вона дозволяє: 
Миттєво визначити тип особистості, що цікавить 1. 
вас, і, природно, ваш власний тип. 
Дати детальну характеристику особистих якостей і 2. 
особливостей поведінки будь-якої людини на буден-
ній, зрозумілій кожному мові. 
Скласти сценарій поведінки для кожного типу осо-3. 

Таблиця 1. 
Процентне відношення обраних геометричних фігур курсантами навчальних груп Академії

Середнє за спеціальністю (%)

№
з/п Група

1. Група № 111-АВ 34,62 3,85 38,46 7,7 15,38
2. Група № 121-АВ 50 10 30 10 0
3. Група № 131-АВ 30 5 35 5 25
4. Група № 141-АВ 20 20 30 10 20
5. Група № 142-АВ 0 16,7 50 16,7 16,7

Середнє 26,9 11,1 36,7 9,9 15,4
6. Група № 311 КР 14,3 0 42,9 14,3 28,6
7. Група № 331 КР 28,6 0 57,1 14,3 0
8. Група № 351 КР 33,3 16,7 50 0 0

Середнє 25,4 5,6 50,0 9,5 9,5
9. Група № 231 РАО 11,1 11,1 55,6 11,1 11,1
10. Група № 241 РАО 27,3 0 45,5 18,2 9,1

Середнє 19,2 5,6 50,6 14,7 10,1
11. Група № 111 ФП 25 0 37,5 12,5 25
12. Група № 141 ФП 28,6 0 57,1 0 14,3

Середнє 26,8 0,0 47,3 6,3 19,7
13. Група № 131 МП 25 10 35 10 20
14. Група № 141 МП 16,7 0 50 8,3 25

Середнє 20,9 5,0 42,5 9,2 22,5
15. Група № 131 ТП 10 0 50 0 40
16. Група № 141 ТП 30,8 7,7 30,8 23,1 7,7

Середнє 20,4 3,9 40,4 11,6 23,9
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бистості в стандартних ситуаціях. 
Досліджуваним пропонувалась наступна інструк-

ція. Подивіться на 5 фігур (квадрат, трикутник, пря-
мокутник, коло, зигзаг), зображених на аркуші паперу. 
Виберіть з них ту, відносно якої ви можете сказати – 
це я! Якщо ви відчуваєте труднощі, оберіть ту з фігур, 
яка першою привернула Вашу увагу. Запишіть її назву 
або обведіть її колом.

Отже, найважчий етап роботи закінчений. Яку б 
фігуру ви не обрали це − Ваша основна фігура. Вона 
дає можливість визначити ваші головні, домінуючі 
риси характеру та особливості поведінки. 

Характеристика випробовуваних. Усі досліджен-
ня проведено на практично здоровому курсантському 
контингенті віком від 17 до 25 років у 2009 році. До-
слідження, в яких брали участь курсанти майже всіх 
військових спеціальностей АСВ показали наступне 
(див табл. 1, 2).

Курсанти Академії сухопутних військ за своїми 
психологічними характеристиками згідно психогео-
метричного тесту розподіляються на п’ять категорій. 
Найбільший відсоток обраної геометричної фігури 
припадає на «коло», а найменший − на «прямокут-
ник». І хоча кожна з досліджених груп різних військо-
вих спеціальностей мала свої відсоткові співвідно-
шення обраних геометричних фігур, тенденція до їх 
обрання залишилась єдиною: найбільший відсоток − 
«коло», найменший − «квадрат». Це особливо наочно 
виглядає на рис. 1 і 2, де наводяться середні відсоткові 
співвідношення обрання вказаних курсантами фігур, 
як різних спеціальностей, так і їх розподіл за курсами 
навчання.

При обранні фігури «коло», курсантами різних 
військових спеціальностей, найбільший відсоток 
мають курсанти спеціальності ракетних військ − 50,6 
% та спеціальності культурно-просвітницька робота. У 

Таблиця 2. 
Процентне відношення обраних геометричних фігур курсантами за спеціалізація ми

 Спеціальність трикутник прямокутник коло квадрат зигзаг

АВ 26,9% 11,1% 36,7% 9,9% 15,4%
КР 26,8% 0,0% 47,3% 6,3% 19,7%
РАО 25,4% 5,6% 50,0% 9,5% 9,5%
ФП 19,2% 5,6% 50,6% 14,7% 10,1%
МП 20,9% 5% 42,5% 9,2% 22,5%
ТП 20,4% 3,9% 40,4% 11,6% 23,9%
Середнє 23,3% 5,2% 44,6% 10,2% 16,8%

Рис. 1 – Середній показник співвідношення обраних фігур курсантами різних спеціальностей
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той же час, найбільший абсолютний відсоток за курсом 
навчання, показали курсанти 3 курсу (спеціальності 
культурно-просвітницька робота) − 57,1 % і курсанти 
4 курсу (спеціальності фізична підготовка) − 57,1% 
. Найменший відсоток обрання цієї фігури показали 
курсанти спеціальності аеромобільні війська, а серед 
них − курсанти 4 курсу.

На другому місці у відсотковому співвідношенні 
курсанти обрали фігуру «трикутник» − 23,3 %. 

Серед всіх спеціальностей, які обрали «трикут-
ник», найбільший відсоток мають курсанти спеці-
альності аеромобільні війська − 26,9 %, та курсанти 
спеціальності фізична підготовка − 26,8%. Але серед 
усіх груп найбільший відсоток за цим показником має 
група курсантів спеціальності аеромобільні війська 
другого курсу − 50 %. 

Наступним у відсотковому відношенні є фігура 
«зигзаг» − 16,8%. Серед спеціальностей, які обрали 
«зигзаг» найбільший відсоток мають курсанти танко-
вих та механізованих підрозділів (відповідно 23,9 % 
і 22, 5 %). А серед навчальних груп − група танкових 
підрозділів 3 курсу − 40 %.

Квадрат обрали своєю фігурою 10,2 % курсантів. 
На останньому місці серед запропонованих фігур 

залишився «прямокутник» − 5,2 %.
Коло – легко «ламає дистанцію» в спілкуванні, 

швидко приходить на допомогу, обожнює жарти, ве-
селий, деколи до легковажності, щедрий. Навіть якщо 
за професією – не психолог, то психолог у житті. А 
тому – незамінний «клей» в команді, стабілізатор ко-
лективу. Хоча організатор – не найсильніший. Вза-
галі віддає перевагу компромісу, в якому головне, 
– збереження взаємовідносин. Головне в його житті 
– людина, мораль і справедливість – святині, а справа 
– другорядне. Товариський, доброзичливий, чуйний, 
поступливий, спокійний, дбайливий, жалісливий. Ін-
туїтивний, не дуже рішучий, орієнтований на думку 
оточуючих, схильний до балакучості, проте – чудовий 
слухач.

Зигзаг – символізує прагнення особистості орга-
нізовувати всіх навколо себе, пропагувати свої ідеї. 
Він творець, синтезатор і генератор ідей, ідеаліст, не-
практичний та наївний. Дотепний, деколи в’їдливий. 
Потребує незалежності і високої стимуляції діяльнос-
ті. Терпіти не може субординацію. Під час конфлікту 
віддає перевагу його загостренню з метою побудови 
нової концепції. У той же час така особистість, як 
правило, нестримна, експресивна, не завжди доводять 
справу до кінця.

Квадрат – витривалий, терплячий, методичний. 
Вважають, що він символізує працьовитість, старан-
ність, потребу доводити справу до кінця. Аналітик, 
ерудит, уважний до деталей і подробиць. Любить по-
рядок, розплановане життя. Програє в оперативності 
дій, контактності з різними особами [6,11].

Можна припустити, що тільки незначна кількість 
курсантів володіють такими якостями, поважають за-
ведений порядок і не в захваті від сюрпризів та змін 
звичного ходу подій. У той же час надмірна при-
страсть до деталей, потреба в додатковій, уточнюючій 

інформації для прийняття рішень, позбавляють таких 
людей оперативності.

Прямокутник – символізує динамічність, постій-
ний рух і зміни. Це тимчасова форма особистості, яку 
можуть мати інші чотири, порівняно стійкі фігури, в 
певні періоди життя. Це люди, які часто незадоволені 
тим способом життя, який вони ведуть зараз, і тому за-
йняті пошуками кращого положення. Причини «пря-
мокутного» стану можуть бути різними, але об’єднує 
їх одне − значущість змін для певної людини [1,6].

Основним психічним станом прямокутника, є стан 
заплутаності в проблемах і невизначеності відносно 
себе на даний момент часу. Найбільш характерні риси 
прямокутників – непослідовність і непередбачува-
ність вчинків протягом перехідного періоду. Прямо-
кутники можуть сильно змінюватися день за днем і 
навіть протягом одного дня. Вони мають, як правило, 
низьку самооцінку, прагнуть стати краще в чомусь, 
шукають нові методи роботи, змінювати стиль життя. 
Прямокутники намагаються робити те, чого ніколи 
раніше не робили; ставлять запитання, на які раніше 
у них не вистачало «духу». У даний період вони від-
криті для нових ідей, цінностей, способів мислення і 
життя, легко засвоюють все нове. Проте, зворотною 
стороною цього, є надмірна довірливість, навіюва-
ність, наївність. Тому прямокутниками легко маніпу-
лювати. «Прямокутність» – всього лише стадія. Вона 
мине [11].

На думку психологів, не можна знайти абсолют-
но однакових людей за своїми психічними власти-
востями. Кожна людина відрізняється одна від іншої 
низкою особливостей, сукупність яких утворює його 
індивідуальність [5;8,11,13]. При цьому психічні 
властивості людини не є чимось таким, що людина 
отримує в готовому вигляді і зберігає незмінним до 
кінця своїх днів. Психічні властивості людини – це її 
здібності, характер, інтереси і схильності, які форму-
ються в процесі життя, вони більш менш стійкі, але 
не є незмінними. Абсолютно сталих властивостей не 
буває, поки людина живе, вона розвивається і, так або 
інакше, змінюється [9, 10].

Висновки. 
Отже, результати проведеного нами дослідження 

свідчать про те, що значна частина курсантів (44,6 %) 
відноситься до психологічних типів, яким притаманні 
такі основні риси як здатність:

співпереживати, співчувати іншим (комунікабель-• 
ність);
підтримувати хороші міжособистісні стосунки, то-• 
лерантно боротися за справедливість (не конфлік-
тність);
примирити людей з протилежними точками зору, • 
знайти спільність у поглядах і поведінці (миролюб-
ність);
дотримуватися законів моралі, боротися зі злом • 
(ідейність).

Результати проведеного дослідження було б цікаво 
порівняти з даними інших досліджень, за іншими ме-
тодиками, що дозволило б поглибити вивчення цього 
питання. Але це вже є завданням подальшої роботи.
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Практичні аспекти навчання в початкових 
школах Східноукраїнського регіону 

(друга половина XIX – початок XX ст.)
Белозьорова Н. О.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотації:
Проаналізовані питання ви-
вчення практики початкової 
освіти. Визначено особливості 
навчально-виховного процесу 
народних шкіл, методи почат-
кової освіти, прогресивні мето-
дики навчання читанню у зем-
ських школах. Наведено основні 
чинники, що сприяли розвитку 
освіти. Показано значення май-
стерності вчителя в успішності 
початкової освіти. Виділено якіс-
не поліпшення методів роботи 
початкових шкіл. Цьому сприяло 
поширення звукового методу на-
вчання грамоті, популяризація 
досвіду передових педагогів.

Белозёрова Н.А. Практические аспекты 
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Вступ.1

Основні напрямки розвитку освіти в Україні, яку 
визначає Державна національна програма «Освіта. 
Україна ХХІ століття», передбачають ґрунтовне ре-
формування всієї освітньої системи і, зокрема, ви-
няткової актуальності сьогодні набуває проблема роз-
витку початкової освіти в Україні – важливої ланки 
системи освіти, у якій успішність навчання та вихо-
вання учнів є основою для подальшого позитивного 
розгортання процесів розвитку, освіти, культурного 
становлення особистості та громадянина. 

У період другої половини XIX – початку XX ст. 
відбулися визначні для розвитку освіти у Східноукра-
їнському регіоні, події: вдосконалення засобів земле-
обробки та розвиток сільського господарства; актив-
на розробка природних запасів регіону, що зумовила 
поступ нової української промисловості; розповсю-
дження залізничного і водного транспорту, засобів 
комунікації; впровадження у виробництво та сільське 
господарство машин і механізмів, які все наполегли-
віше вимагали від людей відповідних знань. Все це, 
а також пожвавлення громадської думки та посилен-
ня ролі земств у початковій освіті, сприяло значній 
активізації освітніх процесів саме у досліджуваний 
період, накопиченню значного практичного досвіду 
діяльності початкових шкіл, який досі залишається не 
повністю опрацьованим. 

Аналіз сучасних наукових досліджень, з огляду на 
проблему, дозволив з`ясувати, що різні аспекти ста-
новлення і розвитку початкової освіти досліджуваного 
періоду у Східноукраїнському регіоні та територіаль-
но й історично близьких до нього областях України 
викликають науковий інтерес вчених. У зв’язку з цим, 
відзначимо праці: «Розвиток початкової освіти на Хар-
ківщині в другій половині XIX – на початку XX ст.» 
(Т. Кравченко, 1999), «Освіта та педагогічна думка 
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Східноукраїнського регіону у XX столітті» (В. Кури-
ло, 2000), «Теорія та практика навчання образотворчо-
го мистецтва учнів початкових шкіл Слобожанщини 
(друга половина XIX – початок XX ст.)» (В. Ворожбіт, 
2001), «Теорія і практика навчання співу у початкових 
школах Слобожанщини (друга половина XIX – поча-
ток XX ст.)» (Н. Рудічєва, 2007), та ін. 

У наведених вище наукових працях відтворено 
еволюцію теорії та практики початкової освіти Украї-
ни та навчання окремим предметам у вітчизняних по-
чаткових школах у другій половині XIX – на початку 
XX ст., виявлено і схарактеризовано провідні методи 
й організаційні форми навчання в початкових школах 
в досліджуваний період. Однак, проведений аналіз на-
укових праць дозволяє зробити висновок про те, що на 
сьогодні в педагогічній науці недостатньо повно роз-
крито практичний досвід навчання молодших школя-
рів у початкових школах Східноукраїнського регіону 
у другій половині XIX – на початку XX ст.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті - дослідити практику навчання у по-

чаткових школах Східноукраїнського регіону другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст.

Результати дослідження. 
Розглядаючи практичні питання навчання у почат-

ковій школі Східноукраїнського регіону другої поло-
вини ХІХ – початку ХХ ст., звернемося до розгляду 
особливостей навчально-виховного процесу народних 
шкіл, а також методів початкової освіти. 

Як правило, початкова школа складалася з трьох 
відділень: молодшого (І), середнього (ІІ) та старшо-
го (ІІІ), які за кількістю учнів мали бути рівноцінни-
ми. Але на практиці протягом усього досліджуваного 
періоду спостерігаємо таку тенденцію - близько по-
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ловини всіх учнів навчалось на першому відділенні, 
і тільки п’ята-шоста їх частина продовжувала відвід-
увати старше відділення. Ця ситуація була пошире-
ною в усіх губерніях України, у тому числі і у Східно-
українському регіоні. Так, у 1902 р. 50 % хлопчиків і 
60% дівчаток початкових шкіл було сконцентровано 
на молодшому відділенні. Серед учнів випускного 
відділення хлопці становили 17,4 %, дівчата – 11,5 % 
[3, 161-167]. Така ситуація пояснювалася у сільській 
місцевості необхідністю залучення дітей до господар-
ських справ, у зв’язку з чим багато учнів достроково 
залишали школу. Дослідники підкреслюють, що голов-
ною причиною того, що значна кількість учнів зали-
шала початкові навчальні заклади до закінчення курсу 
навчання, був низький рівень життя основної частини 
населення України, добробут якої пов’язувався з сіль-
ськогосподарським виробництвом [2, 137]. Саме тому 
в сільських початкових школах відсоток вибулих до 
закінчення повного навчального курсу вищий, ніж у 
міських, хоча і у міських початкових школах подібна 
тенденція також спостерігалася. Особливо це стосу-
ється промислових районів, зокрема і Східноукраїн-
ського, де ще до початку ХХ ст. активно використову-
валася дитяча праця [1].

Викладене вище дає нам підстави визначити одну 
з особливостей навчально-виховного процесу почат-
кової школи – неповний навчальний період для бага-
тьох учнів. 

Характерною рисою початкової школи була її одно-
комплектність - один учитель повинен був одночасно 
навчати учнів трьох відділень, які за рівнем розвитку 
та засвоєння знань мали істотні відмінності. Одно-
комплектність великої кількості народних училищ, 
їх переповненість спричиняли значне навантаження 
на вчителів. На кожне однокласне народне училище 
передбачався один учитель, який проводив заняття в 
трьох відділеннях одночасно. 

За нормами Міністерства освіти на кожного учи-
теля в початкових школах планувалось не більше 60 
учнів, в міністерських училищах – 50. У реальному 
житті встановлені норми не завжди виконувались. На-
прикінці ХІХ ст. у початкових школах Катеринослав-
ської губернії на одного вчителя припадало 60 учнів, 
зокрема, у земських школах число учнів на одного 
вчителя сягало 76 [8, 109]. З цього випливає ще одна 
особливість роботи початковій школи - переповне-
ність існуючих початкових шкіл і, як наслідок, над-
мірне навантаження на вчителів.

Інтенсивність учительської праці залежала не 
тільки від чисельності учнів у школі, а й від кіль-
кості годин, які планувались на вивчення головних і 
додаткових предметів на тиждень. У школах Східно-
українського регіону в 1904 - 1905 навчальних роках 
в земських школах класна робота вчителя становила 
34 години на тиждень [10]. Окрім цього, вчителі ви-
трачали певний час на підготовку до занять, перевірку 
учнівських зошитів і видачу навчальних посібників з 
бібліотеки. За підрахунками Катеринославської зем-
ської управи ця робота займала 9 годин на тиждень, 
що разом із класною діяльністю вчителя складало 
43 години на тиждень (7 годин на добу) [11]. 

Учитель розподіляв учнів на певні групи за від-
діленнями залежно від обсягу знань дітей і рівня їх 

розвитку, а іноді - довільно. На уроці вчитель займав-
ся поясненням нового матеріалу чи перевіркою за-
вдань одного відділення, у той час як інші два були 
залучені до самостійної роботи з метою підтримання 
тиші в класі. У книзі «Історія Української культури» 
(1937 рік видання) вказано: «Був звичай, що в нижчих 
класах учнів перепитували з заданої лекції старші сту-
денти, так звані аудитори. Вони записували нотатки у 
своїх каталогах - нотатах. Учитель питав тільки дея-
ких учнів та перевіряв, чи аудитор справедливо оці-
нив їхню працю».

Задля допомоги вчителю початкової школи в орга-
нізації самостійної роботи учнів були підготовлені на-
вчальні рекомендації провідних педагогів: О. Барано-
ва, В. Євтушевського, Г. Телегінського, Ф. Павленкова, 
П. Гдешинського, які містили докладні поради щодо 
доцільності самостійних завдань учнів, їх тривалос-
ті та ступеня складності, визначали порядок роботи з 
класом, що складався з таких елементів: постановка 
питань, перевірка засвоєного матеріалу, попереджен-
ня та виправлення помилок; надавали відповідні по-
вчання недосвідченим учителям щодо застосування 
наочно-звукового методу при навчанні дітей, що нео-
дночасно вступили до школи.

Як бачимо, уроки у початковій школі проводили-
ся у такій формі, що успішність їх організації багато 
у чому залежала саме від майстерності вчителя, від 
його здатності підтримувати дисципліну і порядок в 
класі, організувати самостійні заняття учнів, від воло-
діння ним методиками навчання. 

Друга половина ХІХ - початок ХХ ст. стали у Схід-
ноукраїнському регіоні періодом пошуку та апробації 
нових методів викладання різних предметів шкіль-
ного циклу, особливо – російської мови. Зазначимо, 
що вивчення російської мови в початкових школах 
включало: засвоєння грамоти, пояснювальне читання, 
письмові роботи, граматику [6]. 

Розуміння складних умов роботи вчителя, організа-
ції ним навчально-виховного процесу початкових шкіл 
України, особливо сільських шкіл другої половини-
кінця ХІХ ст., пояснює той факт, що часто такі школи 
давали тільки навички механічного читання і письма. 
У багатьох архівних джерелах відзначається, що у 
другій половині ХІХ ст. у більшості вітчизняних шкіл, 
особливо церковнопарафіяльних, навчали застарілим 
буквоскладовим методом за церковнослов’янськими 
книгами. Міністр народної освіти у звіті за 1871 р. 
констатував, що, за винятком невеликої кількості по-
чаткових училищ, всі інші стояли на рівні простих 
шкіл механічної грамоти [13, 46]. Як головні загальні 
недоліки навчального процесу у початкових школах 
указувались невміле використання нового звукового 
методу, відсутність системності в поданні матеріалу 
й ігнорування окремих уроків чистописання. Цим по-
яснювалось те, що селянська дитина, навчаючись три-
чотири роки, зовсім не каліграфічно писала [9, 55.]. 

Підкреслимо, що на відміну від більшості вітчиз-
няних початкових шкіл, у школах Східноукраїнсько-
го регіону протягом досліджуваного періоду спо-
стерігалися значні позитивні зрушення у організації 
навчально-виховного процесу народних училищ. Це, 
зокрема, пов’язано з економічним зростанням регіо-
ну, посиленням ролі земств в освіті, а також з актив-
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ною прогресивною діяльністю окремих персоналій. 
Земські школи виявилися сприятливим ґрунтом для 
проникнення в шкільну практику нових педагогічних 
методів, розроблених передовими педагогами епохи. 

Серед діячів, які створили умови для запроваджен-
ня прогресивних методів початкової освіти у Східно-
українському регіоні та Україні, у цілому, слід переду-
сім назвати барона М. Корфа. Саме ним був створений 
тип земської трирічної школи, заняття в якій велися 
одним учителем одночасно з учнями трьох класів. На-
писані видатним методистом «Звіти Олександрівсько-
го повіту училищної ради», методичні книги, статті, 
посібник для класного читання «Наш друг» здійсни-
ли позитивний вплив на організацію навчально-
виховного процесу земських шкіл Східноукраїнсько-
го регіону та інших губерній [4]. 

В Олександрівському повіті Катеринославської гу-
бернії було створено «нову школу» на чолі з М. Кор-
фом, яка використовувала прогресивний звуковий ме-
тод для навчання грамоті. Сутність навчання грамоті 
за цим методом полягала в тому, що дітей знайомили 
зі звуками (в словах і окремо) та їх зображенням (бук-
вами) усно та письмово, починаючи з найлегших за 
вимовою та найпростіших за написанням [12, 107]. 
Педагоги довели, що легкість оволодіння грамотою 
обумовлювалась правильним розвиваючим методом 
навчання [5, 97.]. Зважаючи на ефективність нового 
методу, представники шкільної адміністрації скерову-
вали учителів на його неодмінне використання в на-
вчальному процесі. Так, директор народних училищ 
Катеринославської губернії рекомендував обирати ті 
навчальні методи, які полегшують шкільну справу, а 
саме: звуковий і рекомендації до нього [14, 5].

Досвід початкових шкіл Східноукраїнського ре-
гіону швидко поширювався в усіх регіонах України. 
Земська комісія з народної освіти Ніжинського по-
віту Чернігівської губернії ще у 1869 р. указувала 
на обов’язковість упровадження звукової методики 
М. Корфа у школах [7, 45.]. 

На початку ХХ ст. великого значення у навально-
виховному процесі початкової школи набувають і ме-
тоди наочного навчання. Серед таких методів: засто-
сування арифметичної скриньки, показ зоологічних і 
ботанічних картин, демонстрація географічних карт, 
тварин, рослин, мінералів. Використання наочності 
при вивченні російської мови сприяло як збагаченню 
дітей знаннями, так і розвитку їх творчих здібностей. 
Основними засобами цього ставало проведення на-
вчальних екскурсій і прогулянок, під час яких діти 
безпосередньо знайомились із навколишнім середови-
щем, а також вивчення явищ і предметів за допомогою 
навчальних картин, педагогічного малюнка вчителя, 
різних моделей і схем, шкільного театру. Наочність, 
що застосовувалась на уроках із Закону Божого, вклю-
чала картини священно-історичних подій, географічні 
карти, зображення місцевостей і священних. 

Висновки.
Таким чином, у цілому, можемо робити висновок, 

що навчання учнів у початкові школі Східноукраїн-
ського регіону у другій половині XIX – на початку 
XX ст. відбувалося у досить складних умовах, що 
визначалися такими особливостями практики шкіль-
ної освіти: неповний навчальний період для багатьох 

учнів (на старших відділеннях учні не могли продо-
вжувати навчання, оскільки залучалися до трудової 
діяльності); учитель проводив заняття одночасно в 
трьох відділеннях, які складали учні різного ступе-
ня підготовки; переповненість існуючих початкових 
шкіл і, як наслідок, надмірне навантаження на вчите-
лів; велике значення організації самостійної роботи 
учнів та взаємонавчання та ін.

Як бачимо, на практиці успішність початкової 
освіти залежала саме від майстерності вчителя, від 
його здатності підтримувати дисципліну і порядок в 
класі, організувати самостійні заняття учнів, від воло-
діння ним методиками навчання. 

Для досліджуваного періоду характерне якісне по-
ліпшення методів роботи початкових шкіл, особливо 
земських. Цьому сприяло поширення звукового мето-
ду навчання грамоті, популяризація досвіду передо-
вих педагогів, небайдужих вчителів-практиків, актив-
не застосування наочності в навчальному процесі. 

Дослідження процесу вдосконалення кваліфікації 
вчителів Східноукраїнського регіону щодо оволодіння 
новими методами навчання у початковій школі (звуко-
вим, наочним та ін.) складає перспективний напрям 
подальших наукових розвідок. 
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Методика развития силы студентов 
специальной медицинской группы

Воронов Н.П., Шадрина В.В., Брусник В.В.
Национальная юридическая академия Украины имени Ярослав Мудрого

Анотации:
Рассмотрена методика составления 
комплексов физических упражнений 
для студентов с заболеваниями позво-
ночника. В эксперименте участвовали 
21 студент с нарушениями позвоноч-
ника (преимущественно остеохондроз 
и умеренный сколиоз). Показано раз-
личие в физическом развитии и фи-
зической подготовленности студентов 
специальной медицинской группы 
и основной группы. Определена на-
правленность комплекса упражнений 
на формирование мышечного кор-
сета студентов с помощью упражне-
ний силового характера. Проверена 
эффективность использования растя-
гивающих и расслабляющих скелетные 
мышцы упражнений в чередовании с 
силовыми упражнениями. 

Воронов М.П., Шадріна В.В., Брус-
ник В.В.. Методика розвитку сили 
студентів спеціальної медичної гру-
пи. Розглянуто методику складання 
комплексів фізичних вправ для студентів 
із захворюваннями хребта. У дослідженні 
брали участь 21 студент із порушен-
нями хребта (переважно остеохондроз 
і помірний сколіоз). Показано розход-
ження у фізичному розвитку й фізичній 
підготовленості студентів спеціальної 
медичної групи і основної групи. Визна-
чено спрямованість комплексу вправ на 
формування м'язового корсету студентів 
за допомогою вправ силового характеру. 
Перевірено ефективність використання 
вправ, що розтягують і розслаблюють 
кістякові м'язи, у чергуванні із силовими 
вправами.

Voronov N.P., Shadrina V.V., Brusnyk 
V.V. Technique forces for students of 
special medical group. The method of 
drafting complexes physical exercises 
is considered for students with the dis-
eases of spine. In an experiment partici-
pated 21 student with violations of spine 
(mainly osteochondrosis and moder-
ate scoliosis). Distinction is rotined in 
physical development and physical pre-
paredness of students of task medical 
force and basic group. The orientation 
of complex of exercises is certain on 
forming of muscular corset of students 
by exercises of power character. Effi-
ciency of the use is tested stretchings 
and weakening the skeletal muscles of 
exercises in alternation with power ex-
ercises. 

Ключевые слова:
упражнения, комплекс, методика, 
студенты, силовые, расслабляющие, 
растягивающие. 

вправи, комплекс, методика, студенти, 
силові, розслаблюючі, розтягуючі.

exercises, complex, methodology, 
students, force, relaxation, stretching.

Введение1

Среди болезней, с которыми рано или поздно стал-
кивается большинство людей, на одном из первых 
мест – нарушения опорно-двигательного аппарата и 
позвоночника. Они занимают по распространенности 
второе место после сердечно-сосудистых заболева-
ний. Поскольку опорно-двигательная система – это 
наш каркас, опора и основа, то ее разбалансирован-
ность провоцирует болезни других систем и органов, 
а также снижение подвижности суставов и ухудше-
ние общего состояния организма. По статистике ВОЗ 
(Всемирной организации здравоохранения) мужчины 
страдают ими почти в два раза чаще, чем женщины 
[9]. Особенно часто заболевание сколиозом встречает-
ся у подростков [7,9], а к студенческому возрасту до-
стигает своего максимума, что нашло подтверждение 
и в наших исследованиях.

Официальная медицина для лечения этих заболе-
ваний предлагает корсеты, пояса, жесткую ортопе-
дическую постель, в случае травмы шейного отдела 
позвоночника – гипсовый воротник. Преимуществен-
ные утверждения врачей – любое заболевание позво-
ночника имеет пожизненный характер, поддерживаю-
щее организм лечение и профилактика не исключает 
шанса закончить жизнь инвалидом.

Среди причин заболевания позвоночника многие 
авторы сходятся во мнении, что к заболеванию позво-
ночника людей приводит малоподвижный образ жиз-
ни, длительное статическое напряжение, тяжелый 
физический труд, неправильное питание и избыточ-
ный вес [5-9]. При этом некоторые авторы в качестве 
профилактики заболеваний позвоночника предлага-
ют формирование и укрепление мышечного корсета 
[1-3, 7]. 

Известно, что мышцы человека выполняют не-
сколько функций: первая – это обеспечение движений, 
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ее еще называют «фазной»; вторая – поддержание 
статических положений тела или «позная» и третья - 
функция гидрокинетического насоса, заставляющего 
кровь перемещаться в организме. По утверждению 
некоторых авторов [7, 8] третья функция мышц наи-
более важная. Без нормального функционирования 
этих мышц жизнь человека невозможна.

К этим мышцам относятся поперечнополосатые 
мышцы и мышцы скелета, которые занимают около 
40% всей массы человека. Мышечный корсет фор-
мируется в основном за счет тренировки «фазных и 
«позных» мышц. На первый взгляд, может показаться 
достаточным подобрать комплекс физических упраж-
нений для тренировки данных групп мышц и задача 
формирования корсета и профилактики заболева-
ния позвоночника решена. Но не все так просто на 
самом деле. Оказывается, что при тренировке «фаз-
ных» мышц, если не обращать внимания на скелет-
ные мышцы, последние повышают свое напряжение, 
а длительное поддержание такого состояния приводит 
к истощению скелетных мышц и как следствие, появ-
лению боли в спине, ухудшению самочувствия, болез-
ненного состояния человека.

В тоже время, если выполнять упражнения только 
на расслабление скелетных мышц, как советует А. Си-
тель [8], могут ослабнуть «фазные и «позные» мыш-
цы, а они обеспечивают движение человека.

Анализируя литературные источники относитель-
но нарушений опорно-двигательного аппарата (осо-
бенно позвоночника), было выявлено, что многие 
авторы предлагают в качестве предупреждения и про-
филактики таких заболеваний укреплять мышечный 
корсет. Приводятся примеры упражнений для раз-
личных частей тела и групп мышц на растягивание и 
расслабление мышц. В тоже время не предлагаются 
комплексы упражнений в целом [2, 3, 7]. Некоторые 
авторы [1] приводят примеры упражнений, воздей-
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ствующих на определенные внутренние органы. Дру-
гие [8] приводят примеры упражнений, воздействую-
щих на скелетные глубинные мышцы. 

Все упражнения для тренировки мышц, обеспе-
чивающих то или иное движение, увеличивают их 
силу. Сила – это свободное движение человека за счет 
мышечных усилий, которые направлены на решение 
конкретных двигательных задач. Без проявлений мы-
шечной силы человек не может выполнить ни одного 
двигательного действия. От уровня развития силы в 
полной мере зависит проявление других двигатель-
ных качеств, в конечном итоге и здоровье человека.

Большинство авторов [1,2,3] отмечают тот факт, 
что при выполнении двигательных действий мышцы 
человека выполняют четыре основные вида работы:

- удерживающую, которая выполняется за счет на-
пряжения мышц без изменения их длины – изометри-
ческий режим (статическая сила). Она применяется 
для приема статических поз тела, удержания предме-
тов также;

- преодолевающую, которая выполняется за счет 
длины мышц. Она применяется при выполнении дви-
гательных действий;

- поступательную, которая выполняется за счет 
увеличения длины мышц. Это когда выполняется 
амортизация в момент приземления в прыжках, беге 
и т. д. В этом режиме мышцы могут проявить на 
50-100% большую силу, чем преодолевающую и удер-
живающую;

- комбинированную, которая складывается с поо-
чередной смены названых выше режимов.

Следовательно, сила проявляется как наибольшее 
сопротивление или противодействие ему в свободном 
мышечном напряжении. Сопротивлением могут слу-
жить силы земного притяжения; реакция сопротивле-
ния на взаимодействие с ним; сопротивление окружа-
ющей среды; силы инерции собственного тела или его 
частей и других тел; сопротивление партнера также.

В повседневной и профессиональной деятельно-
сти студенты чаще всего применяют двигательные 
действия, которые можно понимать как силовую вы-
носливость. При этом общими принципами повыше-
ния силовой выносливости есть:

- участие в работе мышечных групп, которые за-
действованы в процессе повседневной или професси-
ональной деятельности и в выполнении физических 
упражнений;

- схожесть режимов работы мышц при выполне-
нии профессиональных обязанностей и физических 
упражнений;

- количественное повышение силовой выносливо-
сти до уровня нормативных требований.

Необходимо отметить, что студенты специальной 
медицинской группы могут выполнять не все физиче-
ские упражнения, которые развивают силу и силовую 
выносливость. При построении комплексов упраж-
нений нужно учитывать особенности заболевания 
опорно-двигательного аппарата студентов, а также 
степень воздействия каждого упражнения на орга-
низм студента в целом.

Работа выполнена по плану НИР Национальной 

юридической академии Украины им. Ярослава Му-
дрого.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования - обосновать методику состав-

ления комплексов физических упражнений силовой 
направленности для студентов специальной медицин-
ской группы с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.

Задачи исследования: 
1.Оценить уровень физического развития и си-

ловых качеств студентов специальной медицинской 
группы.

2. Раскрыть закономерности воздействия отдель-
ных упражнений силового характера на организм сту-
дентов.

3. Разработать и экспериментально обосновать 
комплексы физических упражнений силового харак-
тера для студентов специальной медицинской группы 
с нарушением опорно-двигательного аппарата и опре-
делить их эффективность.

Методы исследования: анализ литературных ис-
точников, педагогическое наблюдение, антропоме-
трия, педагогическое тестирование, педагогический 
эксперимент, методы математической статистики.

Результаты исследования и их обсуждение
Для решения задач исследования мы взяли группу 

из 21 студента с нарушениями позвоночника (преиму-
щественно остеохондроз и умеренный сколиоз) и со-
ставили для них три комплекса упражнений, решаю-
щих задачу коррекции позвоночника и укрепления 
мышечного корсета туловища. При этом 7 студентов 
выполняли первый комплекс, 7 студентов – второй 
комплекс и 7 студентов – третий комплекс.

Для определения однородности групп было про-
ведено тестирование уровня физического развития 
студентов. Результаты тестирования определили, что 
уровень физического развития студентов во всех ис-
следуемых группах средний. Это дает нам возмож-
ность говорить об идентичности групп и сопоставить 
результаты педагогического эксперимента. Экспери-
мент проводился в течение одного учебного семестра 
на протяжении четырех месяцев. Занятия проводи-
лись два раза в неделю по 2 часа.

Предлагаемые студентам комплексы упражнений 
различались следующим образом. Во все комплексы 
были включены базовые упражнения силового харак-
тера, укрепляющие мышечный корсет туловища. В 
тоже время в первом комплексе упражнения растяги-
вающего характера проводились только в конце заня-
тия, во втором комплексе растягивающие упражнения 
на коррекцию позвоночника проводились в начале и 
конце комплекса. А в третьем комплексе упражнения 
силового характера чередовались с растягивающими, 
кроме этого в последней части комплекса были вклю-
чены упражнения на расслабление скелетных мышц 
позвоночника (рис 1).

В конце эксперимента было проведено повторное 
тестирование студентов всех групп. При этом было 
выявлено, что в группе, которая выполняла третий 
комплекс упражнений, результат повторного теста 
достоверно выше, чем у студентов, выполнявших 
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первый и второй комплексы (табл. 1). Также важно 
отметить тот факт, что у студентов, занимающихся в 
третьей контрольной группе, отсутствовали жалобы 
на боли в спине. В тоже время у студентов остальных 

контрольных групп в начале занятия дискомфорт в об-
ласти различных отделов позвоночника наблюдался.

Анализируя данные, приведенные в таблице 1, 
находим закономерный результат в различии пока-

Таблица 1.
Сравнительная характеристика тестирования студентов специальной медицинской группы до и после экс-

перимента и студентов основной группы

Показатели
Специальная медицинская группа

Основная
группа1 группа 2 группа 3 группа

до после до после до после

Рост, см 177 177 176 176 178 178 175,7

Вес, кг 71 72 72 72,6 73 73,5 74,2

ЖЕЛ, мл 3690 3699 3685 3705 3698 3715 4100

Сила кисти, правая/левая, кг 42/35 45/38 43/36 46/39 41/37 46/41 55/42

ЧСС, уд/мин 74 72 73 71 75 70 71

Оздоровительная ходьба 1600 м, мин 12,33 12,10 12,41 12,21 12,32 12,25 10,35

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 22,5 27,5 23,4 28,4 21,3 30,2 38,5

Бросок теннисного мяча в цель, количе-
ство попаданий 3,7 3,7 3,8 3,9 3,6 4,0 4,5

Гибкость сидя, см 10,5 12,4 11,2 12,6 11,6 15,2 16,2

Поднимание прямых ног до угла 90° , 
раз 8,5 9,3 9,0 10,0 8,2 12,1 13,2

Вис на прямых руках, сек 41 48 40 46 39 55 74

САН, баллы 5,9 6,1 5,8 6,0 5,8 6,1 6,0

Рис.1. Физиологические кривые занятия
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зателей тестирования студентов специальной меди-
цинской группы с заболеваниями позвоночника и 
студентов основной группы. В частности, у студентов 
спецмедгруппы значительно ниже сила кисти, под-
вижность и гибкость позвоночника, сила мышц спины 
и брюшного пресса, что является следствием слабого 
мышечного корсета. Это в свою очередь сказывает-
ся на быстроте передвижения, что видно из теста по 
оздоровительной ходьбе. 

Вместе с тем, результаты эксперимента свиде-
тельствуют о достаточно положительной динамике 
укрепления мышечного корсета туловища, коррекции 
позвоночника и улучшению общего состояния здо-
ровья студентов специальной медицинской группы. 
Следовательно, регулярно выполняемые комплексы 
силовых физических упражнений, чередующиеся с 
упражнениями на растягивание и расслабление глубо-
ких скелетных мышц, в значительной степени мини-
мизируют имеющиеся патологии позвоночного стол-
ба и являются мощнейшей профилактикой данных 
заболеваний.

Выводы
1. В изученной литературе не было выявлено тео-

ретически обоснованных методик составления ком-
плексов физических упражнений силового характера 
для студентов специальной медицинской группы с на-
рушениями позвоночника.

2. Уровень физического развития и физической 
подготовленности студентов специальной медицин-
ской группы с заболеваниями позвоночника значи-
тельно ниже студентов основной группы, что явля-
ется следствием слабого мышечного корсета, а это 
соответственно выступает одной из основных причин 
возникновения патологии позвоночника в более ран-
нем школьном возрасте.

3. Отдельные упражнения силового характера по-
ложительно воздействуют не только на определенные 
группы мышц, но и на внутренние органы, располо-
женные под этими мышцами.

 4. Физические упражнения на растягивание и рас-
слабление мышц позволяют эффективно корректи-
ровать позвоночник, снимать напряжение скелетных 
мышц и являются необходимыми как перед выпол-
нением основной части комплекса силовых упражне-
ний, так и после них. 

 Необходимо отметить, что авторы не претендуют 
на исчерпывающее решение этой проблемы, а пред-
лагают один из вариантов.

 Дальнейшие исследования планируются в направ-
лении экспериментального обоснования программы 
занятий со студентами специальной медицинской 
группы с нарушениями позвоночника. 
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Выявление параметров оценки гендерных отличий результатов 
выступления пловцов по нормативам единой спортивной 

классификации украины на 2009-2012гг. 
Ганчар А.И. 

Одесская национальная морская академия

Аннотации:
Рассмотрены должные уровни и 
степени формирования навыков 
спортивного плавания у мужчин и 
женщин на различных дистанциях. 
Показаны сходства и различия в 
преемственной оценке состояния 
уровня  подготовленности пловцов 
разного пола. Выявлены  сходства 
и отличия в нормативах плаватель-
ной подготовленности у представи-
телей мужского и женского пола по 
Единой спортивной классификации. 
Представлены параметры оцени-
вания динамики нормативов пла-
вательной подготовленности. Они 
позволяют объективно оценить уро-
вень разрядных требований с уче-
том гендерного подхода у предста-
вителей разных возрастных групп и 
спортивной квалификации.

Ганчар О.І. Зміни параметрів оцінки 
гендерних відмінностей результатів 
виступу плавців за вимогами Єдиної 
спортивної класифікації України на 
2009-2012 рр. Розглянуто належні рів-
ні і ступені формування навичок спор-
тивного плавання у чоловіків і жінок на 
різних дистанціях. Показано подібності 
і розходження в спадкоємній оцінці ста-
ну рівня  підготовленості плавців різної 
статі. Виявлено  подібності та відмін-
ності в нормативах плавальної підго-
товленості в представників чоловічої 
й жіночо статі за Єдиною спортивною 
класифікацією. Представлено пара-
метри оцінювання динаміки нормати-
вів плавальної підготовленості. Вони 
дозволяють об'єктивно оцінити рівень 
розрядних вимог з урахуванням ґен-
дерного підходу у представників різних 
вікових груп і спортивної кваліфікації.

Ganchar A.I. Change of parameters of an 
estimation of gender differences of results 
of swimmer’s performance under specifi-
cations of Uniform sports classification of 
Ukraine for 2009-2012. Due levels and de-
grees of forming skills of the sporting swim-
ming are considered for men and women on 
different distances. Likenesses and distinc-
tions are rotined in the successive estimation 
of the state of preparedness level of swim-
mers of different floor. Likenesses and differ-
ences are exposed in the norms of swimming 
preparedness for the representatives of sex 
of men and womanish on Single sporting 
classification. The parameters of evaluation 
of dynamics of norms of swimming prepared-
ness are presented. They allow objectively to 
estimate the level of bit requirements taking 
into account gender approach for the repre-
sentatives of different age-dependent groups 
and sporting qualification.

Ключевые слова:
способ плавания, дистанции, ре-
зультат, мужчины, женщины, 
классификация. 

спосіб плавання, дистанції, резуль-
тат, чоловіки, жінки, класифікація. 

way of swimming, distance, result, men, 
women, classification. 

Введение.1

Состояние  развития спортивного плавания среди  
молодёжи на современном этапе характеризуется раз-
личной возможностью   преемственного улучшения 
ими своих результатов, начиная от выполнения мас-
совых спортивных разрядов до определенного уровня 
достижения вершин спортивного мастерства. Поэто-
му всё большую информативность и значимость для 
специалистов по физическому воспитанию и спорту 
приобретают реальные и  достоверные сведения о ре-
альных возможностях  достижения более высоких ре-
зультатов представителями различного пола, возраста 
и подготовленности при обучении и совершенство-
вании у них двигательных навыков плавания [1-5]. 
Учитывая это, профессиональные интересы ученых 
и специалистов  направлены на дальнейшее обосно-
вание и разработку более эффективных технологий 
обучения и совершенствования навыков спортивного 
плавания в разных возрастных группах с учетом ген-
дерного подхода на основе объективных критериев 
оценивания достижения ими определенного уровня 
мастерства в процессе профессионального обучения 
и совершенствования. 

Отечественные и зарубежные литературные источ-
ники, касающихся вопросов развития и совершенство-
вания плавания, доминирующее внимание уделяют 
поиску вариантов улучшения техники существую-
щих способов плавания, выявления эффективности 
используемых методик обучения, целенаправленно-
го проведения спортивного отбора для оптимальной 
тренировки спортсменов различной квалификации в 
разных возрастных группах. 

Однако каких-либо конкретных и достоверных 
© Ганчар А.И. , 2010

сведений о динамике отличий по оценке показателей 
в спортивном плавании среди юношей и девушек в 
существующих публикациях по теории и методике 
физического воспитания и спорта практически отсут-
ствуют [6-17]. Хотя имеются отдельные публикации 
по особенностям тренировки в женском плавании, как 
отечественных авторов [18, 19], так и в зарубежной 
печати [20-26]. Поэтому для специалистов и любите-
лей спортивного плавания наибольший интерес пред-
ставляют особенности проявления существующих 
отличий в динамике оценивания результатов пловцов 
разного пола и возраста по объективным критериям 
достижения ими определенных градаций спортивной 
подготовленности, изложенных в Единой спортивной 
классификации Украины 2009-2012 гг. [27].

Направленность данной темы исследования ор-
ганически связана с планом НИР ОНМА и МОН 
Украины  на 2008-2010 гг., регистрационный № 
0108U001487.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Изучая указанную, достаточно актуальную про-

блему, нами избран, соответствующий объект иссле-
дования: динамика плавательной подготовленности 
представителей разного пола и возраста на  этапах 
обучения и совершенствования навыков спортивного 
плавания. 

Предмет исследования: особенности проявления 
сходства и различий оценивания формирования навы-
ков спортивного плавания у представителей разного 
пола и возраста по градациям нормативных требова-
ний Единой спортивной классификации Украины на 
2009-2012 гг. 

Цель исследования: оценить должные уровни и 
степени формирования навыков спортивного плава-
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ния у представителей мужского и женского пола на 
различных дистанциях по результатам достижения 
ими разного спортивного мастерства при выполнении 
требований Единой спортивной классификации. 

Основными задачами явились: 
а) выявление  сходства и отличий в нормативах 

плавательной подготовленности у представителей 
мужского и женского пола на различных дистанци-
ях по требованиям действующей Единой спортивной 
классификации Украины; 

б) внедрение наиболее существенных результатов 
проведенного исследования в практику физического 
воспитания и спорта для возможного улучшения по-
казателей плавательной подготовленности в разных 
возрастных группах на различных дистанциях. 

Основными методами  проведения  исследования 
явились: теоретический анализ литературных источ-
ников, обобщение документальных материалов, мате-
матическая статистика.

Результаты исследования. 
При рассмотрении нормативных требований по 

плаванию, изложенных в действующей  Единой спор-
тивной классификации для оценивания достигнуто-
го уровня спортивного мастерства у представителей 
разной подготовленности на различных дистанциях, 
нами получены результаты средней скорости плава-
ния, которые характерны участникам заплывов  су-
ществующими способами плавания по степени владе-
ния навыками плавания с учетом гендерного фактора 
(табл. 1). 

В таблице 1 приведены обобщенные результаты  
показателей средней скорости плавания в преодоле-
нии дистанций различными способами среди маль-
чиков и девочек для выполнения ими нормативов II 
юношеского разряда. Так на дистанции 50 м вольный 
стиль зафиксирован у мальчиков более высокий уро-
вень результата на 0,15 м/с, чем у девочек, на 100 м 
вольным стилем отличие составляет 0,13 м/с. Более 
высокое отличие результатов у мальчиков от девочек 
зафиксировано в плавании брассом на 50 м - 0,20 м/с. 
В плавании баттерфляем отличие показателей у маль-
чиков от девочек оказалось наименьшим: результат 

Таблица 1
Отличие результатов в плавании у мальчиков и девочек по нормативам ЕСК Украины (2 юношеский разряд)

Дистанция, м
средняя скорость,

дистанция: время, м/с,   
мал.- дев.

отличие средней ско-
рости плавания м/с, 

маль.-дев.

отличие спосо-
ба плавания м/с, 

мал.- дев.

отличие
пловцов 
м/с, м/д

50 м в/стиль 50:44,00-50:50,60 1,14-0,99=0,15 0,14

0,14

100 м в/стиль 100:1.36,50-100:1.49,90 1,04-0,91=0,13
200 м в/стиль не предусмотрено нет
400 м в/стиль не предусмотрено нет нет800 м в/стиль не предусмотрено нет
1500 м в/стиль не предусмотрено нет
50 м брасс 50:55,60-50:1.03,65 0,99-0,79=0,20

0,20100 м брасс не предусмотрено нет
200 м брасс не предусмотрено нет
50 м баттерфляй 50:48,80-50:53,75 1,02-0,93=0,094

0,09100 м баттерфляй не предусмотрено нет
200 м баттерфляй не предусмотрено нет
50 м на спине 50:50,20-50:56,70 0,99-0,88=0,11

0,11100 м на спине не предусмотрено нет
200 м на спине не предусмотрено нет
200 м комплексное не предусмотрено нет нет400 м комплексное не предусмотрено нет

Таблица 2
Отличие результатов в плавании у мальчиков и девочек по нормативам ЕСК Украины (1 юношеский разряд)

Дистанция, м
средняя скорость,

дистанция: время, м/с,   
 мальчики - девочки

отличие средней ско-
рости плавания 

мальчики - девочки

отличие спосо-
ба плавания м/с 

мал. - дев

отличие
пловцов 
м/с, м/д

50 м в/стиль 50:39,50-50:44,60 1,28-1,12=0,16
0,14

0,12

100 м в/стиль 100:1.26,50-100:1.37,90 1,16-1,02=0,14
200 м в/стиль 200:3.09,50-200:3.31,30 1,06-0,95=0,11
400 м в/стиль 400:6.40,00-400:7.37,20 1,00-0,87=0,13

0,13800 м в/стиль не предусмотрено нет
1500 м в/стиль не предусмотрено нет
50 м брасс 50:49,10-50:55,65 1,02-0,90=0,12

0,10100 м брасс 100:1.47,40-100:2.00,80 0,93-0,83=0,10
200 м брасс 200:3.53,00-200:4.17,10 0,86-0,78=0,08
50 м баттерфляй 50:42,80-50:47,75 1,17-1,05=0,12

0,11100 м баттерфляй 100:1.34,70-100:1.45,40 1,06-0,95=0,11
200 м баттерфляй 200:3.27,00-200:3.49,10 0,97-0,87=0,10
50 м на спине 50:44,20-50:50,20 1,13-0,99=0,14

0,13100 м на спине 100:1.35,30-100:1.47,70 1,05-0,93=0,12
200 м на спине 200:3.28,20-200:4.01,60 0,96-0,83=0,13
200 м комплексное 200:3.32,10-200:3.57,00 0,94-0,84=0,10 0,10400 м комплексное не предусмотрено нет
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на 50 м - 0,09 м/с. В плавании способом на спине от-
мечено некоторое повышение уровня отличия: на 50 
м - 0,11 м/с. В комплексном плавании на 200-400 м, 
а также на 100-200 м брассом, 100-200 м баттерфля-
ем, 100-200 м на спине и на всех дистанциях вольным 
стилем более 100 м - выполнение нормативов данной 
категории классификации, требованиями не преду-
смотрено.   

Таким образом, обобщенное отличие результатов 
средней скорости в плавании мальчиков от девочек на 
уровне показателей II юношеского разряда составля-
ет - 0,14 м/с. Можно также с определённой уверенно-
стью утверждать, что отличие результатов в плавании 
мальчиков от девочек на уровне достижения ими II 
юношеского разряда в большей мере определяет-
ся способами плавания (от 0,09 на спине до 0,20 м/с 
брассом), чем различием длины преодолеваемой дис-
танции (от 0,15 м/с - на 50 м вольным стилем до 0,13 
м/с - в плавании на 100 м вольным стилем). 

В таблице 2 приведены данные, полученные при 
анализе требований ЕСК Украины на уровне подго-
товки пловцов I юношеского разряда. 

В плавании вольным стилем отличие проявляется 
в зависимости от длины преодолеваемой дистанции 
(от 0,16 м/с на 50 м до 0,14 - на 100 м, до 0,13 - на 
400 м и до 0,11 - на 200 м), обобщенное отличие со-
ставляет 0,14 м/с на коротких дистанциях и 0,13 - на 
средних. В плавании брассом подобная тенденция со-
храняется, но на более низком уровне, чем вольным 
стилем (от 0,12 м/с на 50 м до 0,10 - на 100 м и до 0,8 
- на 200 м), обобщенное отличие составляет - 0,10 м/с. 
В плавании баттерфляем указанная выше тенденция 
сохраняется, но на более низком уровне, чем вольным 
стилем, но более высоком, чем брассом (от 0,12 м/с на 
50 м до 0,11 - на 100 м и до 0,10 - на 200 м), обобщен-
ное отличие составляет 0,11 м/с. В плавании на спи-
не отмеченная выше тенденция отличия результатов 
мальчиков от девочек наблюдается также в большей 
степени, чем в плавании брассом и баттерфляем, но на 
более низком уровне, чем вольным стилем (от 0,14 м/с  
на 50 м  до 0,13 - на 200 м и до 0,12 - на 100 м), обоб-

щенное отличие составляет 0,13 м/с. Комплексному 
плаванию свойственна более низкая степень отличия 
результатов во всех спортивных способах плавания 
(от 0,10 м/с на 200 м), за исключением плавания брас-
сом - 0,10 м/с и баттерфляем - 0,11 м/с. 

Таким образом, обобщенное отличие результатов в 
плавании мальчиков от девочек на уровне показателей 
I юношеского разряда составляет - 0,12 м/с. Можно 
также с определённой уверенностью утверждать, что 
отличие результатов мальчиков от девочек в плавании 
на уровне достижения ими I юношеского разряда оди-
наково определяется, как способами плавания (от 
0,10 м/с - брассом и комплексным плаванием до 0,14 
м/с вольным стилем), так и различием длины преодо-
леваемой дистанции (от 0,14 м/с - в плавании на 100 
м, до 0,10 м/с - на 200 м). 

В таблице 3 приведены данные, полученные при 
анализе требований ЕСК Украины на уровне подго-
товки пловцов III спортивного разряда. В плавании 
вольным стилем отличие проявляется в зависимости 
от длины преодолеваемой дистанции (от 0,16 м/с на 
50 м до 0,14 - на 100 м, до 0,12 - на 200 м,  до 0,11 
- на 400 м, до 0,11 – на 800 м и до 0,08 – на 1500 м, 
обобщенное отличие составляет 0,14 м/с на коротких 
дистанциях и 0,09 м/с - на средних и длинных дис-
танциях). В плавании брассом подобная тенденция 
сохраняется, но на более низком уровне, чем вольным 
стилем (от 0,14 м/с на 50 м до 0,11 - на 100 м и до 0,09 - 
на 200 м, обобщенное отличие составляет - 0,11 м/с). 

В плавании баттерфляем указанная выше тен-
денция сохраняется, но на более низком уровне, чем 
вольным стилем, но более высоком, чем брассом (от 
0,13 м/с на 50 м и 0,13 - на 100 м и до 0,10 - на 200 м, 
обобщенное отличие составляет 0,12 м/с). В плавании 
на спине отмеченная выше тенденция отличия резуль-
татов юношей от девушек наблюдается также в боль-
шей степени, чем в плавании брассом, баттерфляем и  
вольным стилем (от 0,17 м/с - на 50 м  до 0,13 - на 100 
м и до 0,10 - на 200 м, обобщенное отличие составляет 
0,13 м/с). Комплексному плаванию свойственна более 
низкая степень отличия результатов во всех спортив-

Таблица 3
Отличие результатов в плавании у мужчин и женщин по нормативам ЕСК Украины (III разряд)

Дистанция, м
средняя скорость,

дистанция: время, м/с,   
 мужчины - женщины

отличие средней 
скорости плава-

ния м/ж

отличие спо-
соба плавания 

м/ж, м/с

отличие
пловцов 
м/ж, м/с

50 м в/стиль 50:34,50-50:38,90 1,45-1,29=0,16
0,14

0,12

100 м в/стиль 100:1.17,00-100:1.26,10 1,30-1,16=0,14
200 м в/стиль 200:2.48,50-200:3.06,80 1,19-1,07=0,12
400 м в/стиль 400:5.57,00-400:6.37,20 1,12-1,01=0,11

0,09800 м в/стиль 800:12.23,00-800:13.23,40 1,08-0,99=0,09
1500 м в/стиль 1500:23.37,00-1500:25.39,50 1,06-0,98=0,08
50 м брасс 50:43,60-50:49,65 1,15-1,01=0,14

0,11100 м брасс 100:1.35,90-100:1.47,00 1,04-0,93=0,11
200 м брасс 200:3.28,00-200:3.49,10 0,96-0,87=0,09
50 м баттерфляй 50:37,80-50:42,05 1,32-1,19=0,13

0,12100 м баттерфляй 100:1.23,20-100:1.33,00 1,20-1,07=0,13
200 м баттерфляй 200:3.04,00-200:3.22,10 1,09-0,99=0,10
50 м на спине 50:39,20-50:45,10 1,28-1,11=0,17

0,13100 м на спине 100:1.25,30-100:1.35,80 1,17-1,04=0,13
200 м на спине 200:3.05,70-200:3.25,10 1,08-0,98=0,10
200 м комплексное 200:3.09,10-200:3.30,00 1,06-0,95=0,11 0,10

0,69400 м комплексное 400:6.42,50-400:7.21,40 0,99-0,90=0,09
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ных способах плавания (от 0,11 м/с на 200 м и 0,09 на 
400 м, обобщенное отличие составляет 0,10 м/с). 

Таким образом, обобщенное отличие результатов в 
плавании юношей от девушек на уровне показателей 
III спортивного разряда составляет - 0,12 м/с. Можно 
также с определённой уверенностью утверждать, что 
отличие результатов в плавании юношей от девушек 
на уровне достижения ими III спортивного разряда в 
большей мере определяется дистанциями плавания 
(от 0,09 м/с - на длинных дистанциях вольным сти-
лем до 0,15 м/с - на коротких всеми способами) и в 
меньшей мере различием способов плавания (от 0,10 
м/с - комплексным плаванием до 0,14 м/с - в плавании 
вольным стилем). 

В таблице 4 приведены данные, полученные при 
анализе требований ЕСК Украины на уровне подго-
товки пловцов II спортивного разряда. В плавании 
вольным стилем отличие проявляется в зависимости 
от длины преодолеваемой дистанции (от 0,19 м/с на 
50 м до 0,15 на 100 м, до 0,14 - на 200 м, до 0,12 - на 
400 м, до 0,09 – на 800 м и 1500 м, обобщенное отли-
чие составляет 0,16 м/с на коротких дистанциях и 0,10 
м/с - на средних и длинных дистанциях). В плавании 
брассом подобная тенденция сохраняется, но на более 
низком уровне, чем вольным стилем (от 0,15 м/с на 50 
м до 0,13 - на 100 м и до 0,11 - на 200 м, обобщенное 
отличие составляет - 0,13 м/с). В плавании баттерф-
ляем указанная выше тенденция сохраняется, но на 
более низком уровне, чем вольным стилем и схожая с 
брассом (от 0,13 м/с на 50 м и 0,14 - на 100 м и до 0,11 
- на 200 м, обобщенное отличие составляет 0,13 м/с). 

В плавании на спине отмеченная выше тенденция 
отличия результатов юношей от девушек наблюдает-
ся также в большей степени, чем в плавании брассом, 
баттерфляем и несколько меньше чем  вольным сти-
лем (от 0,17 м/с  на 50 м  до 0,14 - на 100 м и до 0,11 
- на 200 м, обобщенное отличие составляет 0,14 м/с). 
Комплексному плаванию свойственна более низкая 
степень отличия результатов, зафиксированных во 
всех спортивных способах плавания (от 0,12 м/с на 
200 м и 0,10 на 400 м, обобщенное отличие составля-

ет 0,11 м/с). 
Таким образом, обобщенное отличие результатов 

юношей от девушек в плавании на уровне показате-
лей II спортивного разряда составляет уже 0,13 м/с. 
Можно также с определённой уверенностью утверж-
дать, что отличие результатов в плавании юношей от 
девушек на уровне достижения ими II спортивного 
разряда в большей мере определяется дистанциями 
плавания (от 0,09 м/с - на длинных дистанциях до 0,16 
м/с вольным стилем - на коротких) и в меньшей мере 
различием способов плавания (от 0,11 м/с - комплекс-
ным плаванием до 0,16 м/с - в плавании вольным сти-
лем на коротких дистанциях).

В таблице 5 приведены данные, полученные при 
анализе требований ЕСК Украины на уровне под-
готовки пловцов I спортивного разряда. В плавании 
вольным стилем отличие проявляется в зависимости 
от длины преодолеваемой дистанции (от 0,20 м/с - на 
50 м до 0,17 - на 100 м, до 0,15 - на 200 м, до 0,13 - на 
400 м, до 0,10 - на 800 м и 1500 м, обобщенное от-
личие составляет 0,17 м/с - на коротких дистанциях и 
0,11 м/с - на средних и длинных дистанциях). В плава-
нии брассом подобная тенденция сохраняется, но на 
более низком уровне, чем вольным стилем (от 0,16 м/с 
- на 50 м до 0,13 - на 100 м и до 0,11 - на 200 м, обоб-
щенное отличие составляет - 0,13 м/с). В плавании 
баттерфляем указанная выше тенденция сохраняется, 
но на более низком уровне, чем вольным стилем, но 
более высокая ,чем брассом (от 0,14 м/с на 50 м и 0,16 
- на 100 м и до 0,13 - на 200 м, обобщенное отличие 
составляет 0,14 м/с). В плавании на спине отмеченная 
выше тенденция отличия результатов юношей от де-
вушек наблюдается также в большей степени, чем в 
плавании брассом, баттерфляем, но меньше чем  воль-
ным стилем (от 0,20 м/с  на 50 м  до 0,15 - на 100 м 
и до 0,13 - на 200 м, обобщенное отличие составляет 
0,16 м/с). Комплексному плаванию свойственна более 
низкая степень отличия результатов, чем отмеченная 
во всех спортивных способах плавания (от 0,13 м/с на 
200 м и 0,11 на 400 м, обобщенное отличие составляет 
0,12 м/с). 

Таблица 4
Отличие результатов в плавании у мужчин и женщин по нормативам ЕСК Украины (II разряд)

Дистанция, м
средняя скорость,

дистанция: время, м/с,   
 мужчины - женщины

отличие средней 
скорости плава-

ния м/ж

отличие спо-
соба плавания 

м/ж, м/с

отличие
пловцов 
м/ж, м/с

50 м в/стиль 50:30,50-50:34,40 1,64-1,45=0,19
0,16

0, 13

100 м в/стиль 100:1.08,50-100:1.16,10 1,46-1,31=0,15
200 м в/стиль 200:2.29,50-200:2.45,80 1,34-1,20=0,14
400 м в/стиль 400:5.16,00-400:5.47,20 1,27-1,15=0,12

0,10800 м в/стиль 800:10.58,00-800:11.50,40 1,22-1,13=0,09
1500 м в/стиль 1500:20.54,00-1500:22.36,50 1,20-1,11=0,09
50 м брасс 50:38,60-50:43,65 1,30-1,15=0,15

0,13100 м брасс 100:1.24,90-100:1.35,00 1,18-1,05=0,13
200 м брасс 200:3.04,00-200:3.23,10 1,09-0,98=0,11
50 м баттерфляй 50:33,30-50:36,55 1,50-1,37=0,13

0,13100 м баттерфляй 100:1.13,30-100:1.22,00 1,36-1,22=0,14
200 м баттерфляй 200:2.43,00-200:2.59,10 1,23-1,12=0,11
50 м на спине 50:35,20-50:40,10 1,42-1,25=0,17

0,14100 м на спине 100:1.15,80-100:1.24,80 1,32-1,18=0,14
200 м на спине 200:2.44,70-200:3.01,60 1,21-1,10=0,11
200 м комплексное 200:2.47,60-200:3.06,00 1,19-1,07=0,12 0,11400 м комплексное 400:5.56,50-400:6.30,90 1,12-1,02=0,10
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Таким образом, обобщенное отличие результатов в 
плавании юношей от девушек на уровне показателей I 
спортивного разряда составляет уже 0,14 м/с. Можно 
также с определённой уверенностью утверждать, что 
отличие результатов в плавании юношей от девушек 
на уровне достижения ими I спортивного разряда в 
большей мере определяется дистанциями плавания 
(от 0,10 м/с - на длинных дистанциях вольным сти-
лем до 0,18 м/с - на коротких всеми способами) и в 
меньшей мере различием способов плавания (от 0,12 
м/с - комплексным плаванием до 0,17 м/с - в плавании 
вольным стилем).

В таблице 6 приведены данные, полученные при 
анализе требований ЕСК Украины на уровне подго-
товки пловцов кандидатов в мастера спорта. В плава-
нии вольным стилем отличие результатов юношей от 
девушек проявляется в зависимости от длины преодо-
леваемой дистанции (от 0,21 м/с - на 50 м  до 0,18 - на 
100 м, до 0,15 - на 200 м, до 0,13 - на 400 м, до 0,10 

– на 800 м и 1500 м, обобщенное отличие составляет 
0,18 м/с на коротких дистанциях и 0,11 м/с - на сред-
них и длинных дистанциях). В плавании брассом по-
добная тенденция сохраняется, но на более низком 
уровне, чем вольным стилем (от 0,19 м/с - на 50 м до 
0,15 - на 100 м и до 0,12 - на 200 м, обобщенное от-
личие составляет - 0,15 м/с). В плавании баттерфляем 
указанная выше тенденция сохраняется, но на более 
низком уровне, чем вольным стилем, но более высо-
кая, чем брассом (от 0,15 м/с на 50 м и 0,18 - на 100 
м и до 0,15 - на 200 м, обобщенное отличие составля-
ет 0,16 м/с). В плавании на спине, отмеченная выше 
тенденция отличия результатов юношей от девушек 
наблюдается также в большей степени, чем в плава-
нии брассом, баттерфляем, но меньше чем  вольным 
стилем (от 0,20 м/с -  на 50 м  до 0,17 - на 100 м и до 
0,15 - на 200 м, обобщенное отличие составляет 0,17 
м/с). Комплексному плаванию свойственна более низ-
кая степень отличия результатов, отмеченная во всех 

Таблица 5
Отличие результатов в плавании у мужчин и женщин по нормативам ЕСК Украины (I разряд)

Дистанция, м
средняя скорость,

дистанция: время, м/с,   
 мужчины - женщины

отличие средней 
скорости плава-

ния м/ж

отличие спо-
соба плавания 

м/ж, м/с

отличие
пловцов 
м/ж, м/с

50 м в/стиль 50:27,50-50:30,90 1,82-1,62=0,20
0,17

0, 14

100 м в/стиль 100:1.01,50-100:1.08,60 1,63-1,46=0,17
200 м в/стиль 200:2.14,50-200:2.28,80 1,49-1,34=0,15
400 м в/стиль 400:4.44,00-400:5.12,20 1,41-1,28=0,13

0,11800 м в/стиль 800:9.51,00-800:10.37,40 1,35-1,25=0,10
1500 м в/стиль 1500:18.51,00-1500:20.21,50 1,33-1,23=0,10
50 м брасс 50:34,80-50:39,15 1,44-1,28=0,16

0,13100 м брасс 100:1.16,40-100:1.25,00 1,31-1,18=0,13
200 м брасс 200:2.45,00-200:3.02,10 1,21-1,10=0,11
50 м баттерфляй 50:29,80-50:32,55 1,68-1,54=0,14

0,14100 м баттерфляй 100:1.05,80-100:1.13,50 1,52-1,36=0,16
200 м баттерфляй 200:2.26,50-200:2.41,10 1,37-1,24=0,13
50 м на спине 50:31,70-50:36,10 1,58-1,38=0,20

0,16100 м на спине 100:1.08,30-100:1.16,30 1,46-1,31=0,15
200 м на спине 200:2.27,70-200:2.43,10 1,35-1,22=0,13
200 м комплексное 200:2.30,60-200:2.47,00 1,33-1,20=0,13 0,12400 м комплексное 400:5.20,50-400:5.50,90 1,25-1,14=0,11

Таблица 6
Отличие результатов в плавании у мужчин и женщин по нормативам ЕСК Украины  (кандидат в мастера 

спорта)

Дистанция, м
средняя скорость,

дистанция: время, м/с,   
 мужчины - женщины

отличие средней 
скорости плава-

ния м/ж

отличие спо-
соба плавания 

м/ж, м/с

отличие
пловцов 
м/ж, м/с

50 м в/стиль 50:25,50-50:28,60 1,96-1,75=0,21
0,18

0, 15

100 м в/стиль 100:57,50-100:1.03,60 1,75-1,57=0,18
200 м в/стиль 200:2.04,50-200:2.17,80 1,60-1,45=0,15
400 м в/стиль 400:4.24,00-400:4.49,20 1,51-1,38=0,13

0,11800 м в/стиль 800:9.11,00-800:9.52,40 1,45-1,35=0,10
1500 м в/стиль 1500:17.31,00-1500:18.54,50 1,42-1,32=0,10
50 м брасс 50:32,30-50:36,65 1,55-1,36=0,19

0,15100 м брасс 100:1.10,90-100:1.19,00 1,41-1,26=0,15
200 м брасс 200:2.34,00-200:2.50,10 1,30-1,18=0,12
50 м баттерфляй 50:27,80-50:30,35 1,80-1,65=0,15

0,16100 м баттерфляй 100:1.00,80-100:1.08,50 1,64-1,46=0,18
200 м баттерфляй 200:2.16,00-200:2.31,10 1,47-1,32=0,15
50 м на спине 50:29,50-50:33,60 1,69-1,49=0,20

0,17100 м на спине 100:1.03,30-100:1.10,80 1,58-1,41=0,17
200 м на спине 200:2.17,20-200:2.32,60 1,46-1,31=0,15
200 м комплексное 200:2.20,10-200:2.35,00 1,43-1,29=0,14 0,13400 м комплексное 400:4.58,00-400:5.25,90 1,34-1,22=0,12
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спортивных способах плавания (от 0,14 м/с - на 200 
м и 0,12 - на 400 м, обобщенное отличие составляет 
только - 0,13 м/с). 

Таким образом, обобщенное отличие результатов в 
плавании юношей от девушек на уровне показателей 
кандидатов в мастера спорта составляет уже 0,15 м/с, 
являясь более высокой, чем зафиксированная в ниже 
расположенных спортивных разрядах. Можно также с 
определённой уверенностью утверждать, что отличие 
результатов в плавании юношей от девушек на уров-
не достижения ими нормативов кандидата в мастера 
спорта в большей мере определяется дистанциями 
плавания (от 0,10 м/с - на длинных дистанциях до 0,19 
м/с вольным стилем - на коротких) и в меньшей мере 
различием способов плавания (от 0,11 м/с -  плавание 
на средние и длинные дистанции до 0,18 м/с - на ко-
роткие в плавании вольным стилем.

В таблице 7 приведены данные при анализе тре-
бований ЕСК Украины на уровне подготовки плов-
цов по нормативам мастеров спорта. В плавании 
вольным стилем отличие проявляется в зависимости 
от длины преодолеваемой дистанции (от 0,22 м/с - 
на 50 м до 0,19 - на 100 м, до 0,16 - на 200 м, до 
0,14 - на 400 м, до 0,10 - на 800 м и 0,11- на 1500 м, 
обобщенное отличие составляет 0,19 м/с на коротких 
дистанциях и 0,12 м/с - на средних и длинных). В 
плавании брассом подобная тенденция сохраняется, 
но на более низком уровне, чем вольным стилем (от 
0,15 - на 100 м и до 0,13 - на 200 м, обобщенное от-
личие составляет - 0,14 м/с).

В плавании баттерфляем указанная выше тенден-
ция сохраняется, но на более низком уровне, чем воль-
ным стилем, но более высокая, чем брассом (от 0,18 
- на 100 м и до 0,14 - на 200 м, обобщенное отличие 
составляет 0,16 м/с). В плавании на спине отмеченная 
выше тенденция отличия результатов юношей от де-
вушек наблюдается также в большей степени, чем в 
плавании брассом, сходная с баттерфляем, но меньше 
чем вольным стилем (от  0,18 - на 100 м и до 0,14 - 
на 200 м, обобщенное отличие составляет 0,16 м/с). 

Комплексному плаванию свойственна более низкая 
степень отличия результатов в спортивных способах 
плавания, но сходная с брассом и выше чем на сред-
ние и длинные дистанции (от 0,14 м/с - на 200 м и 0,13 
- на 400 м, обобщенное отличие составляет 0,14 м/с). 

Таким образом, обобщенное отличие результатов 
мужчин от женщин в плавании на уровне показателей 
нормативов мастера спорта составляет также как и у 
кандидатов в мастера спорта - 0,15 м/с. Можно так-
же с определённой уверенностью утверждать, что от-
личие результатов в плавании мужчин от женщин на 
уровне достижения ими нормативов мастера спорта в 
большей мере определяется дистанциями плавания 
(от 0,10 м/с - на длинных дистанциях до 0,22 м/с - на 
коротких вольным стилем) и в меньшей мере разли-
чием способов плавания (от 0,14 м/с -  комплексным 
плаванием до 0,19 м/с - в плавании вольным стилем).

Выводы: 
а) выявлена динамика плавательной подготовлен-

ности пловцов различного профиля в зависимости 
от гендерных отличий нормативных требований (по 
данным средней скорости плавания), которые обе-
спечивают достижения спортсменами определенного 
уровня результатов для присвоения спортивных раз-
рядов, согласно Единой спортивной классификации 
Украины на 2009-2012 гг.: для пловцов II юношеского 
разряда - обобщенный уровень отличия - 0,14 м/с, I 
юношеского - 0,12 м/с,  III - 0,12 м/с,  II - 0,13 м/с, I - 
0,14 м/с, КМС - 0,15 м/с, МС - 0,15 м/с.

б) показаны сходства и различия уровня плава-
тельной подготовленности среди пловцов разного 
пола, возраста на различных дистанциях, что способ-
ствует унификации нормативных требований в пре-
емственной оценке уровня достигнутого мастерства: 
для пловцов II юношеского разряда - уровень отличия 
результатов мальчиков от девочек зависит больше от 
способа плавания, чем от преодолеваемой дистанции, 
I юношеского - эти отличия в равной степени обуслов-
лены как способами, так и дистанциями плавания,  III 
- на уровень отличия влияние  дистанций плавания 

Таблица 7
Отличие результатов в плавании у мужчин и женщин по нормативам ЕСК Украины (мастер спорта)

Дистанция, м
средняя скорость,

дистанция: время, м/с,   
 мужчины - женщины

отличие средней 
скорости плава-

ния м/ж

отличие спо-
соба плавания 

м/ж, м/с

отличие
пловцов 
м/ж, м/с

50 м в/стиль 50:24,50-50:27,50 2,04-1,82=0,22
0,19

0, 15

100 м в/стиль 100:54,20-100:1.00,60 1,84-1,65=0,19
200 м в/стиль 200:1.58,50-200:2.11,30 1,68-1,52=0,16
400 м в/стиль 400:4.11,00-400:4.35,20 1,59-1,45=0,14

0,116800 м в/стиль 800:8.43,00-800:9.21,40 1,52-1,42=0,10
1500 м в/стиль 1500:16.37,00-1500:17.54,50 1,50-1,39=0,11
50 м брасс не предусмотрено нет

0,14100 м брасс 100:1.07,40-100:1.15,00 1,48-1,33=0,15
200 м брасс 200:2.26,00-200:2.41,10 1,37-1,24=0,13
50 м баттерфляй не предусмотрено нет

0,16100 м баттерфляй 100:57,80-100:1.04,50 1,73-1,55=0,18
200 м баттерфляй 200:2.09,00-200:2.21,60 1,55-1,41=0,14
50 м на спине не предусмотрено нет

0,16100 м на спине 100:1.00,30-100:1.07,50 1,66-1,48=0,18
200 м на спине 200:2.10,70-200:2.23,60 1,53-1,39=0,14
200 м комплексное 200:2.13,10-200:2.27,00 1,50-1,36=0,14 0,135400 м комплексное 400:4.42,00-400:5.08,90 1,42-1,29=0,13
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доминирует в большей мере, чем плавание разными 
способами,  II - также влияние дистанций превалиру-
ет над разными способами плавания на эти отличия, 
I - тенденция сходного влияния дистанций плавания 
над способами - сохраняется, КМС и МС - отмечают-
ся наибольшие отличия в уровне достижения норма-
тивов у мужчин над женщинами.

в) полученные данные внесут существенный вклад 
в дальнейшее совершенствование программного обе-
спечения системы физического воспитания и спорта 
на основе гендерного подхода для обучения и совер-
шенствования навыков спортивного плавания среди 
обучающихся в системе физического воспитания: 
появляется возможность коррекции требований ЕСК 
по плаванию с учетом преемственной градации нор-
мативов от массовых спортивных разрядов до уровня 
высшего спортивного мастерства. 

г) выявленные параметры оценивания динамики 
нормативов плавательной подготовленности позво-
ляют объективно оценить уровень разрядных требо-
ваний с учетом гендерного подхода у представителей 
разных возрастных групп и спортивной квалифика-
ции, обучающихся в разных звеньях системы народ-
ного образования, физического воспитания и спорта.

Дальнейшие исследования в избранном направле-
нии следует сконцентрировать на изучении особен-
ностей проявления гендерного фактора среди силь-
нейших пловцов-участников чемпионатов Европы и 
чемпионатов Мира, регулярно проходящих, как длин-
ной (50 м), так и на короткой воде (25 м), а также на 
Олимпийских играх, что позволит выяснить степень 
его определенного влияния на результаты в спортив-
ном плавании на основе объективных критериев вы-
полнения нормативов Единой спортивной классифи-
кации. 
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Форми і методи педагогічної взаємодії учасників навчального 
процесу в системі вищої школи другої половини ХХ століття

Гончар О.В.
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Анотації:
Пропонується аналіз педагогіч-
ної категорії «форма організа-
ції навчальної роботи», а також 
розкривається сутність поняття 
форми педагогічної взаємодії. 
Обґрунтовується, що розви-
ваючий потенціал навчальної 
інформації засвоюється й за-
кріплюється за допомогою ін-
терактивної складової процесу 
навчання, яка передбачає вза-
ємодію викладача й студентів, 
що базується на паритетних 
засадах.

Гончар О.В. Формы и методы педаго-
гического взаимодействия участников 
учебного процесса в украинской системе 
высшего образования второй половины 
ХХ столетия. Предлагается анализ педа-
гогической категории «форма организации 
учебной работы», а также раскрывается 
сущность понятия формы педагогического 
взаимодействия. Обосновывается, что раз-
вивающий потенциал учебной информации 
усваивается и закрепляется по средствам 
интерактивной составляющей процесса обу-
чения, предполагающей взаимодействие 
преподавателя и студентов, основанное на 
паритетных началах.

Gonchar O.V. Forms and methods of 
pedagogical interaction of students and 
teachers in the Ukrainian educational 
space of the second part of the XX cen-
tury. This article is devoted to the analysis 
of the specific character of the pedagogical 
term “forms of education” and also provides 
the examination of the essence of ‘pedagog-
ical. Here it is substantiated that developing 
potential of the educational presented infor-
mation is realized by means of interactive 
component of the educational process that 
assumes the interaction between a teacher 
and students, which is based on an equal 
footing. 

Ключові слова:
семінар, лекція, форма, ме-
тод, взаємодія, категорія, ін-
терактивний, суб'єкт.
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действие, категория, интерактивный, 
субъект.
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Вступ.1

З перетворенням України в незалежну демокра-
тичну державу суспільство проявляє усе більше ува-
ги створенню активно діючої системи вищої освіти, 
основним завданням якої на тлі входження країни в 
освітній та науковий простір Європи є підготовка кон-
курентоспроможного фахівця з високим інтелекту-
альним потенціалом. 

Сучасний етап розвитку вищої школи в Україні ха-
рактеризується кардинальною зміною її пріоритетів, а 
саме поворотом від традиційного «знаннєвого» підхо-
ду до концептуально нового, особистісно орієнтовано-
го, за якого головний акцент ставиться на гуманізації 
педагогічної взаємодії учасників навчального процесу 
у вищій школі, де обидві сторони виступають як рівні, 
паритетні, в міру їх знань та можливостей, партнери. 
Педагогічний потенціал педагогічної взаємодії від-
криває широкі перспективи для вдосконалювання всі-
єї системи освіти, для поліпшення професіоналізму, 
для формування нової концепції взаємодії “викладач 
- студент ” у цілому. 

Вищезазначене зумовило зміни змісту, форм і ме-
тодів педагогічної взаємодії, характеру стосунків ви-
кладача і студента як провідної умови ефективності 
організації навчального процесу у вищій школі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, 
що категорія «форми навчання» належить до осно-
вних у дидактиці, так як вони пронизують увесь на-
вчальний процес. У педагогічній літературі можна 
знайти опис більше ніж 80 форм та методів навчання, 
але загальноприйнятою класифікації ще не існує. Це 
зумовлено різними характеристиками організації пе-
дагогічної взаємодії, а також  важким за своєю при-
родою процесом засвоєння знань. 

Поява нових філософських підходів уможливлює 
більш об’єктивне переосмислення вічних питань та 
понять, глибше розуміння коріння явища «педагогіч-
ної взаємодії», яке за своєю специфікою є приклад-
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ним. На це вказують сучасні українські вчені - педаго-
ги А.М. Бойко, А. Б. Добрович, І. В. Дубровіна, В. К. 
Дяченко, С. Т. Золотухіна, Н.В.Єлізарова, Т.І. Сущен-
ко, М.И.Фрумін, Є.В.Чудінова та ін.. 

У роботах закордонних авторів (Р.Селман, 
О.Стауфорд, М.Фландерс, М.Хаузен) педагогічна вза-
ємодія, або інтеракція, у навчанні розглядається, ви-
ходячи з положень гуманістичної й когнітивної пси-
хології. Навчанню у малих групах співробітництва 
(«cooperative learning”)  присвячені роботи Р. Славіна 
(«навчання в команді»), Д.Джонсона й Р. Джонсона 
(«Учимося разом»), Шломо Шаран («Групові дослі-
дження), а також Ел. Аронсон, Спенсер, М.С. Каган 
та ін.

Незважаючи на широке коло існуючих досліджень, 
що розвивають різні аспекти педагогічної взаємодії 
(педагогіку взаємодії (А.С. Бєлкін, В.А. Кан - Калік, 
И.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); орга-
нізацію навчального співробітництва у колективних, 
кооперативних, групових формах роботи (А. І. Дон-
цов, Х. Й. Лійметс, А. В. Петровський, В.В.Фляків, Д. 
І. Фельдштейн, Г.А. Цукерман, С.Г. Якобсон), раціо-
нально - психологічний напрямок (П.П. Блонський, 
Г.О. Гордон, А.Г. Калашников, Г.С. Костюк, А.В. 
Луначарський, А.П. Пинкевич, С.Л. Рубінштейн), на 
даний момент не можна говорити про існування ціліс-
ного дослідження, в якому було б надано об’єктивне 
осмислення та наукове  обґрунтування досвіду реалі-
зації ідеї педагогічної взаємодії учасників навчально-
го процесу в системі вищої освіти.

Сама специфіка розвитку педагогічної думки, яка 
полягає в тому, що кожний новий історичний етап у 
житті суспільства накладає свій відбиток на органі-
зацію навчання, тим самим урізноманітнюючи його 
форми, і визначає актуальність даного дослідження.

Робота виконана за планом НДР Харківської дер-
жавної академії дизайну і мистецтв.
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає у розкритті сутності понят-

тя педагогічної категорії «форми організації навчаль-
ної роботи», а також в аналізі поняття «педагогічна 
взаємодія», що надасть можливість поглибити рівень 
розуміння специфіки поняття форми педагогічної вза-
ємодії учасників навчального процесу для подальшого 
наукового дослідження історії його розвитку в системі 
вищої освіти України другої половини ХХ століття. 

Результати дослідження.
Як свідчить проведений аналіз останніх дослі-

джень і публікацій, в останні десятиріччя проблема 
педагогічної взаємодії викладачів і студентів у на-
вчальному процесі продуктивно розробляється в 
різних аспектах. Навчання може відбуватися тільки 
тоді, коли воно якимось чином організовано. Але на 
сторінках педагогічної літератури досі мають місце 
широкі публічні обговорення щодо визначення самої 
дидактичної категорії «форма організації навчання» 
(В.К.Дяченко, В.О. Сластьонін, І.М. Чередов). Це 
пов’язано з тим, що в педагогічній науці більшість 
учених обмежується буденним уявленням про суть 
даного поняття [11]. 

Згідно з тезою С.Л. Рубінштейна, структура проце-
су засвоєння знань передбачає «… первісне ознайом-
лення з матеріалом або його сприйняття у широкому 
розумінні слова, осмислення, спеціальну роботу із 
закріпленням й, насамкінець, оволодіння матеріалом, 
тобто можливість оперувати ним у різних умовах, за-
стосовувати його на практиці» [9, 84-85], у педаго-
гіці виділяють чотири компонента засвоєння знань: 
сприйняття, осмислення., закріплення, застосування 
на практиці. Кожен з них є окремою ланкою одного 
ланцюга, що має свої специфічні особливості, а це, 
насамперед, зумовлює наявність різних етапів педа-
гогічної взаємодії, які реалізуються у різних формах 
організації навчального процесу.

Таким чином, однією із основних причин, що пе-
решкоджають ефективності засвоєння знань студен-
тами, є недотримання педагогічних умов взаємодії 
викладача й студентів, що пов'язано з існуючим про-
тиріччям між орієнтованістю викладача на реалізацію 
суб'єкт-суб'єктних відносин у педагогічній взаємодії 
та стереотипами традиційного навчання, що все ще 
зберігаються.

Навчальний процес у системі вищої школи від-
бувається у різних формах його організації, які реа-
лізуються через способи взаємодії викладача із сту-
дентами. Як відомо, сучасні вищі навчальні заклади 
будують процес навчання студентів на базі поєднання 
різних його форм організації, які постійно удоскона-
люються.

Форма навчання визначається як зовнішнє ви-
раження узгодженої діяльності педагога та научува-
них, що здійснюється у певному порядку і режимі [8, 
648]. 

Багато вчених-педагогів розрізняє організаційні 
форми навчання (практичне заняття, семінар, факуль-
татив, консультацію тощо) та організаційні форми 
уроку (лекції, навчальні екскурсії,  кіно уроки, тощо). 
М.М. Скаткін, І.Я.Лернер, В.К. Дяченко визначають 

загальні форми навчання (фронтальна, групова, ін-
дивідуальна) та конкретні (урок, семінар, екскурсія, 
тощо). І.Я. Бурлака, В.О. Вихрущ пропонують поряд 
із загально родовими поняттям «форма організації на-
вчання» видові, а саме: «форма навчальної діяльнос-
ті». А, наприклад, згідно з Р. Піоновою, у сучасному 
ВНЗ використовуються такі форми навчальної діяль-
ності, як: 1) теоретичні (лекція, семінар, консультація, 
навчальна екскурсія, дипломна робота, тощо); 2) прак-
тичні (лабораторно-практичні заняття, практикуми); 
3) комбіновані (педагогічна і виробнича практика); 
4) контрольні (колоквіум, залік, іспит) [7, 215]. Ю.І. 
Мальований називає «форми навчальної діяльності 
студентів на занятті» як одну із складових змісту кате-
горії «форми навчання».

Аналіз організації основних форм навчання свід-
чить, що у дидактиці  вони класифікуються за такими 
основними критеріями, а саме: кількісним (кількістю 
студентів); місцем (місцем та часом навчання); струк-
турним (стилем роботи викладача) та результативним 
(результатами роботи). За першим критерієм роз-
різнюють масові, колективні, групові, мікрогрупові 
та індивідуальні [2, 90]. Так, за місцем навчання ви-
діляють аудиторні (лекція, семінар) та позаудиторні 
форми (навчальна екскурсія, тьюторіал, самостійна 
робота). Але, протягом тривалого часу в педагогічній 
літературі традиційною вважається класифікація, в 
основі якої лежить кількісний критерій, що визначає 
колективну, індивідуальну та індивідуально-групову 
форми навчання. 

Утім, на наш погляд, цікавою є концепція В.К. 
Дяченка, класифікація якого основана на структурі 
взаємодії учасників навчального процесу, тобто на-
вчальному спілкуванні. Так, дослідник вважає, що на-
вчання це, перш за все, спілкування, що відбувається 
між викладачем та учнями, які взаємодіють, у процесі 
якого відтворюються та засвоюються знання та досвід 
( у тому числі й досвід творчої діяльності), накопичені 
людством [5]. Отже, педагог – науковець класифікує 
загальні форми організації навчання на: 
 індивідуальну форму організації навчання – 

опосередковане спілкування учасників навчального 
процесу;
 парну форму організації навчання – спілкуван-

ня учасників навчального процесу у парі постійного 
складу;
 групову форму організації навчання – спілку-

вання учасників навчального процесу у групі, коли 
кожен учасник, який виступає, спрямовує текст (ін-
формацію)одночасно декільком слухачам;
 колективну форму організації навчання – спіл-

кування учасників навчального процесу у групі, коли 
спілкування відбувається в парах змінного складу. Ко-
жен учасник спілкується з іншим по черзі у парі, й 
врешті-решт усі спілкуються між собою. 

Залежно від організаційної структури навчаль-
ного процесу здійснюється той або інший спосіб на-
вчання. Таким чином, В.К. Дьяченко виділяє наступні 
суспільно-історичні способи навчання.
 індивідуальний спосіб навчання : організаційна 

структура навчального процесу в цьому способі скла-
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дається з індивідуальної і парної організаційних форм 
навчання, при цьому парна форма є провідною. Істо-
рично цей спосіб панував до середніх століть; 
 груповий спосіб навчання: в організаційній 

структурі цього способу поряд з індивідуальною і 
парною присутня уже групова форма організації на-
вчання. Більше того, групова форма в структурній 
цілісності групового способу навчання є системоут-
ворюючою. Цей спосіб закріпився як пануючий до 
наших днів. Основні різновиди конкретного прояву 
групового способу навчання – це класно-урочна й 
лекційно-семінарська системи навчання;
 колективний спосіб навчання: організаційна 

структура цього способу складається із всіх чотирьох 
форм організації навчання: індивідуальної, парної, 
групової і колективної - причому провідною є колек-
тивна форма. 

Разом з тим, в історії дидактики були й інші спро-
би класифікації форм навчання. Прикладом того є 
класифікація за методом «навчальних одиниць», якою 
вважався не відведений час, а тема заняття. У колиш-
ньому СРСР  як модернізація Дальтон- плану на осно-
ві групового методу організації виконання завдань 
виникла ідея «бригадно-лабораторної» форми навчан-
ня, яка швидко стало популярною у східних регіонах 
України на початку 40-х років ХХ століття. Основною 
навчальною одиницею була бригада (ланка або група 
студентів). Робота в групах, на чолі кожної з котрих 
стояв бригадир,  давала уможливлювала виникнення 
жвавих дискусій, оскільки кожна група мала новий 
для себе навчальний матеріал. Однак, фактор відсут-
ності належної експериментальної перевірки зумовив 
засудження його використання через низку недоліків, 
що призвело до загублення та відторгнення усього ра-
ціонального, що містили ці методики. Тому 40 – 50- ті 
роки навчання у вищих навчальних закладах колиш-
нього Радянського Союзу розвивалося переважно на 
основі фронтальної організації занять. Лише у 60-ті 
роки у радянській дидактиці починає відновлюва-
тися інтерес до групової форми навчання, що було 
пов’язане з вивчення проблеми пізнавальної актив-
ності та самостійності студентів (М.О. Данилов, Б.П. 
Осипов, І.М. Передов та ін.). Вже на початку 70-х С.І. 
Архангельський зауважував, що «на теорію навчання, 
і навіть на методи, форми та засоби навчання викла-
дачі вищої школи до останнього часу дивилися як на 
певне умовне поняття, що не має практичного сенсу. 
Таке становище довгий час виявлялося у відсутності 
теоретичної та методичної літератури з необхідним на-
уковим обґрунтуванням» [1, 3]. Тому пізніше у працях 
вчених цього періоду з’являється важливий напрям 
науково-педагогічних досліджень загальних форм на-
вчання, що був зумовлений навчально-пізнавальною 
діяльністю студентів в умовах колективної, групової, 
індивідуальної роботи в студентській аудиторії (А.М. 
Алексюк, І.К. Лернер, Х.Й. Лійметс та ін.). 

Важливим чинником формування інтересу сту-
дентів до предмета дослідники вважають урізно-
манітнення форм та методів організації навчання. У 
цьому контексті слід зазначити, що провідними фор-
мами педагогічної взаємодії в системі вищої школи 

визначаються лекція, семінар та самостійна робота 
студентів. 

У радянській вищій школі довгий час організація 
навчального процесу була чітко регламентована доку-
ментами Міністерства вищої освіти СРСР. Так, у 50-ті 
роки, коли основний акцент робився на інтелектуаль-
ному розвитку майбутніх фахівців, в ході здійснення 
навчального процесу вважалися за адекватні методи, 
що носили характер передачі інформації. Таке став-
лення спричинило ситуацію 50-х-60-х років ХХ сто-
ліття, коли на обласних нарадах працівників освіти, 
у звітах й актах перевірки педагогічних навчальних 
закладів йшла мова про те, що випускники-майбутні 
фахівці мають знання, але не завжди вміють їх засто-
совувати [10, 15]. 

Тому сьогодні все більший акцент робиться на 
необхідності постійного зворотного зв'язку між учас-
никами навчального процесу, сприянні активізації 
діяльності студента у навчальному процесі на тлі 
взаєморозуміння та емоційно-творчої атмосфери на 
занятті. 

Провідною формою навчання у вищому навчаль-
ному закладі залишається лекція. Від латинсько-
го “lectio” – читання вголос, вона з’явилась ще в 
античній Греції та довгий час була єдиною формою 
і методом навчання. Дійсно, закріплення навчального 
матеріалу студентами починається ще протягом 
його презентації викладачем та обмірковування. 
Однак, як зауважує М.О. Данилов, «…знання, що 
виявляються результатом першого етапу навчання, 
не є ще знаряддям активного, самостійного мислення 
та діяльності научуваних» [4, 196]. Тому на практиці 
план лекції ніколи не дублюється на семінарському 
занятті.

Семінар - від лат. seminarium - розсадник, шкілка; 
перен. школа - має дуже давню історію, що сягає своїм 
корінням античності [12]. Семінарські заняття посіда-
ють дуже важливу роль в організації навчального про-
цесу сучасного вузу. Ця роль виявляється у їх тісній 
єдності з усіма іншими формами, а саме лекцією та 
самостійною роботою. 

Семінар - це найскладніша форма навчального 
процесу, мета якого сприяння формуванню умінь ак-
тивної взаємодії викладача із студентами, вироблен-
ня самостійності і творчого мислення. Таким чином, 
головна роль семінару виявляється в узагальненні та 
систематизації знань студентів, тобто закріпленні та 
поглибленні знань, умінь та способів їх отримання і за-
стосування, творчого поєднання науково-теоретичних 
положень з практичним досвідом. Важливішою умо-
вою ефективності семінару є атмосфера взаємодії 
співпраці та взаєморозуміння. 

Успішність роботи семінару залежить від форм 
контролю та від методів організації  педагогічної 
взаємодії. Організація активного навчання, коли сту-
денти не відчувають однобічного впливу викладача, 
залежить від  ставлення до них останнього як до осо-
бистості зі своїми інтересами, здібностями, характе-
ром і, навіть, статусом у навчальній групі.

Однією з можливостей рішення проблеми підви-
щення пізнавального інтересу студентів та стиму-
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лювання позитивної мотивації виявляється  застосу-
вання методів навчання, ключовим поняттям якої є 
«взаємодія» та її найвища ступінь співробітництво. 
Інтерактивна педагогічна взаємодія характеризуєть-
ся високим ступенем інтенсивності міжособистісної 
комунікації, обміном діяльністю, зміною видів, форм 
та прийомів, цілеспрямованою рефлексією учасників 
своєї діяльності. Тому особливу увагу сьогодні слід 
привернути до семінару як провідної форми інтерак-
тивної педагогічної взаємодії учасників навчального 
процесу в системі вищої школи, провідними ознаками 
й інструментами якої є: полілог, діалог, міжсуб’єктні  
відносини, свобода вибору, змістотворчості, миследі-
яльність, створення ситуації успіху, позитивність оці-
нювання, рефлексія, тощо. 

Серед найбільш популярних методів організації 
педагогічної взаємодії у вищих навчальних закладах 
застосовують такі: «круглі столи», диспути, дискусії, 
метод «мозкової атаки», ділові ігри, метод ситуацій, 
метод розгорнутої бесіди, прес-конференції, тощо.

Традиційно навчальний процес розглядається як 
взаємодія студентів та викладача в умовах аудиторії 
та в рамках відведеного часу. Сьогодні в умовах по-
яви нових наукових та технічних технологій, коли сту-
денти звикли до активних стосунків з комп’ютером та 
мають вільний доступ до мережі Інтернет, поступово 
змінюється характер пошуку, надбання та сприйняття 
ними навчальної інформації. Можливість вибірково-
го, непослідовного сприйняття інформації студента-
ми зумовлює навчання у стилі «plug-and-play» [13], 
тобто навчання у формі участі та експериментування. 
Це, в свою чергу, сприяє появі іншого типу форм 
навчання, що не лімітуються стінами аудиторії, 
таких як дистанційне навчання, електронні лекції, 
електронні дискусії, телефоруми, відеодебати, тощо. 
Таке розширення освітнього простору, збільшення 
самостійності та відповідальності студентів за 
результати проведеної навчальної роботи згідно з 
інструкціями та рекомендаціями викладача вносить 
корективи у способи комунікації, міжособистісний 

контакт учасників навчального процесу, тобто їх 
педагогічну взаємодію.

Висновки.
Так, узагальнення результатів дослідження форм 

та методів педагогічної взаємодії як ключової скла-
дової навчального процесу у вищому навчальному за-
кладі дозволяє дійти наступних висновків та перспек-
тив подальшої розвідки:

Лекційно-семінарська система, що зародилася зі 
створенням перших навчальних закладів, має глибокі 
історичні корені. Однак, практично не зазнавши істот-
них змін із моменту її створення зовні, вона постійно 
розвивається через зміни, насамперед, характеру сто-
сунків учасників навчального процесу. Головна роль 
сучасного педагога бути знаючим партнером його 
слухачів, який спрямовує навчальний процес, спри-
яючи успішності творчо усвідомленого, активного 
просування студента у навчальному матеріалі за його 
індивідуальною траєкторією. 

З урахуванням класифікації форм навчання 
В. К. Дяченко згідно з формами спілкування й до-
сліджень інших авторів можна запропонувати форми 
навчання, що реалізуються у навчальному процесі, та 
подати їх у вигляді таблиці.

Отже, позитивний стиль педагогічного спілкування 
є важливішою умовою ефективності навчальної діяль-
ності. Вміння викладача виділити лідера серед студен-
тів та вдало розділити їх на групи, а також його воло-
діння технологією комунікації урізноманітнюють ролі 
та позиції студентів, тим самим зумовлюють інтенсив-
ність та якість підготовки майбутніх спеціалістів. 

Інтерактивне навчання у різних формах організа-
ції зумовлене зміною типу взаємодії викладача із сту-
дентами, що передбачає суб’єкт-суб’єктні відносини 
учасників навчального процесу, які виявляють повагу 
та активний щирий інтерес один до одного.  

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем педагогічної 
взаємодії учасників навчального процесу в системі 
вищої школи. 

Таблиця 
Форми організації навчання 

Назва Характеристика та приклади

Індивідуальна Викладач працює (спілкується) з одним студентом
Приклад: іспит, індивідуальна консультація

Парна Педагог організує роботу студентів у постійних парах 
Приклад: складання діалогу.

Фронтальна Викладач веде навчальну роботу з великою групою студентів.
Приклад: лекція, пояснення педагогом нового матеріалу. 

Групова
Як альтернативна традиційним формам навчання. Педагог організує роботу 
студентів у малих групах (до 6–8 учасників), які працюють у групі, спільно 
виконують завдання викладача. 

Колективна Робота організується студентами у парах змінного складу, в ході якої сту-
дент по черзі спілкується з кожним студентом групи.

Індивідуальновідособлена Студент самостійно працює над завданням викладача
 Приклад: виконання домашнього завдання; пошук інформації, тощо.
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Модельні програми в організації тренувальних 
занять з академічного веслування

Гостіщев В. М., Сватьєв А.В.
Запорізький національній університет

Анотації:
Проведено аналіз модельних 
тренувальних програм різної 
спрямованості з урахуванням 
морфологічних і функціональних 
показників спортсмена. Визначено 
шляхи оптимізації тренувального 
процесу. В їх основу покладено ви-
користання можливостей перспек-
тивних науково-методичних розро-
бок в області підготовки, контролю 
та корекції функціонального стану 
організму спортсменів. Сформова-
но уявлення про загальні законо-
мірності і індивідуальні типологічні 
зміни процесів адаптації організму. 
Показано напрямки корекції трену-
вальної програми підготовки. 

Гостищев В.Н., Сватьев А.В. Модельные 
программы в организации тренировоч-
ных занятий по академической гребле. 
Проведен анализ модельных тренировоч-
ных программ разной направленности с уче-
том морфологических и функциональных 
показателей спортсмена. Определены пути 
оптимизации тренировочного процесса. В их 
основу положено использование возможно-
стей перспективных научно-методических 
разработок в области подготовки, контроля 
и коррекции функционального состояния 
организма спортсменов. Сформированы 
представления об общих закономерностях 
и индивидуальных типологических изме-
нениях процессов адаптации организма. 
Показаны направления коррекции трениро-
вочной программы подготовки. 

Gostischev V.N., Svat’ev A.V. The model 
programs and organization of training 
employments are in a boat-racing. The 
analysis of the model trainings programs 
of different orientation is conducted taking 
into account the morphological and func-
tional indexes of sportsman. The ways of 
optimization of training process are cer-
tain. In their basis the use of possibilities 
is fixed perspective scientifically-method-
ical developments in area of preparation, 
control and correction of the functional 
state of organism of sportsmen. Pictures 
are formed of general conformities to law 
and individual typological changes of pro-
cesses adaptation of organism. Directions 
the correction of the training program of 
preparation are rotined. 
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Вступ.1

Швидке зростання результатів в спорті вищих до-
сягнень і загострення конкуренції на міжнародній 
арені вимагають удосконалення системи підготовки 
спортсменів. Нині не викликає сумнівів той факт, що 
весь процес підготовки веслувальників високого кла-
су повинен розгортатися як керований процес, як його 
свідоме пристосування до індивідуальних здібностей 
спортсмена, до функціональних і атлетичних можли-
востей його організму, до особливостей колективних 
командних дій [1, 3, 9, 10]. 

Головним критерієм, що забезпечує реалізацію 
спортсменом індивідуальних можливостей в акаде-
мічному веслуванні, є оптимальна структура трену-
вання як за величиною тренувальних навантажень, 
так і по спрямованості їх дії [2, 4, 6, 10]. У спортсме-
нів, що спеціалізуються в академічному веслуванні, 
виділяються три основні чинники, які в найбільшій 
мірі визначають спортивну результативність. Пер-
ший з них - потужність біоенергетичних механізмів, 
у тому числі співмірність розвитку аеробних і анае-
робних потенціалів. Другий чинник, значення якого 
збільшується із зростанням спортивної кваліфікації, 
- ефективність техніки веслування; від неї залежить 
як швидкість проходження дистанції, так і економіч-
ність витрати енергетичних ресурсів. Нарешті, третій 
чинник - злагодженість роботи систем організму на 
різних структурних рівнях, особливо це має значення 
при подоланні другої половини дистанції змагання на 
тлі вичерпання ресурсів організму [1, 2, 3,7,11].

Для системи управління обирається такий комп-
лекс критеріїв, який відбиває властивості організму, 
від яких залежать спортивні досягнення. Оскільки в 
процесі тренувальної діяльності критерії спеціальної 
працездатності змінюються залежно від тренуючих 
дій, встановлення меж змін функціональних систем 
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організму веслувальників-академістів в процесі їх 
специфічної діяльності набуває особливе значення. 
Воно дає можливість обмежити простір біологічно 
виправданого приросту тих або інших показників, 
на які спрямований тренувальний процес. За резуль-
татами проведених тестувань розробляються норми 
основних функціональних показників, включаючи ае-
робну потужність, тривалість роботи на рівні макси-
мального споживання кисню, економічність витрати 
енергії [4,5, 9, 11]. Для раціонального управління тре-
нувальним процесом потрібний набір репрезентатив-
них критеріїв, які характеризують рівень спеціальної 
працездатності. Їх динаміка дає можливість визначати 
необхідні тренуючі дії на етапах підготовки відповід-
но до індивідуальних особливостей і спортивної ква-
ліфікації [3, 6, 8, 10, 12]. 

Робота виконана за планом НДР Запорізького на-
ціонального університету. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Провести аналіз модельних тренувальних програм 

різної спрямованості для веслувальників-академістів 
з урахуванням морфологічних і функціональних по-
казників, що відображають потенціал спортсмена. 
Визначити шляхи оптимізації тренувального процесу 
на основі використання можливостей перспективних 
науково-методичних розробок в області підготовки, 
контролю та корекції функціонального стану організ-
му висококваліфікованих веслувальників.

Результати дослідження. 
Перш ніж приступити до тренувальних програм, 

необхідно в першу чергу визначити профіль здібнос-
тей спортсмена, які він повинен мати для досягнен-
ня спортивних результатів. До них відносяться: стан 
серцево-судинної системи, витривалість, сила, психі-
ка, антропометричні дані. 

При переході до вищої спортивної майстерності 
підвищуються вимога до показників транспортування 
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кисню. Раніше було визначено, що чим вище величина 
МСК, тим краще спортивний результат. З атмосфери 
організм отримує 21% кисню. З повітрям він потра-
пляє в легені, далі насичена киснем кров поступає че-
рез серце в артерії і далі в капіляри. По капілярах кров 
досягає м'язових волокон і передає кисень м'язовим 
клітинам. У клітинах кисень бере участь у виробни-
цтві енергії. При виконанні цієї роботи задіяно три 
системи: кров, серце і м'язи.

У крові лімітуючим моментом може бути киснева 
місткість крові. Цей чинник залежить від загального 
обсягу крові та вмісту в ній червоних кров'яних ті-
лець, що містять гемоглобін, який і є носієм кисню 
в крові.

У серці лімітуючим може бути величина ударного 
обсягу. Наприклад, якщо спортсмен має ударний об-
сяг рівним 110мл при ЧСС 200 уд/хв, то серце може 
перекачувати 22 л/хв крові. До м'язів тоді поступає 4,4 
л кисню. Якщо організм має такі дані, то він не здат-
ний досягти високих результатів. Ці величини відно-
сяться до жінок середнього рівня підготовленості. У 
спортсменок високого класу ці цифри значно вищі. 
Так, у спортсменки, що має ударний обсяг серця на 
рівні 160 мл при ЧСС 200 уд/хв, 6,4 л в хвилину кисню 
поступають до працюючих м'язів, При цьому перека-
чується 32 л крові. Таким чином, необхідною умовою 
для вступу кисню до м'язів, являється треноване серце 

з високим ударним обсягом.
Третім лімітуючим чинником можуть бути м'язи. 

Для їх розвитку необхідно використовувати різні види 
тренувальних програм як на довгих дистанціях, так і 
інтервальні тренування. 

Під час роботи на довгих дистанціях у спортсме-
на розвиваються м'язові тканини, капілярна щільність 
м'язів, збільшується інзимна активність, зростає кіль-
кість мітохондрій в клітині [1,7,9]. Усе це дозволяє 
збільшити окислювальну здатність організму, підви-
щити рівень аеробного й анаеробного порогів.

Інтервальні тренування сприяють збільшенню 
ударного обсягу серця, покращують серцево - судинну 
систему. Залежно від статі, кваліфікації рівень МСК 
буде різним (таб. 1). Дані, отримані при обстеженні 
веслувальників високого класу показали, що при се-
редній потужності 392 Вт вони мають середню вели-
чину МСК 5,63 л/хв (таб. 2).

Таким чином, ілюструючи приклад, можна бачи-
ти, що тільки для одного виду спорту динаміка МСК 
може бути різною.

При описі моделей тренувального процесу вико-
ристовувалися біологічними критеріями інтенсивнос-
ті (таблиця 3).

Тренування різної фізіологічної спрямованості 
мають різні величини в різні періоди цілорічного тре-
нування. Сумарний обсяг роботи складає близько 600 

Таблиця 1. 
Показники енергозабезпечення в 6-ти хвилинному тесті на веслувальному ергометрі у різної категорії 

веслувальників.

Кільк. Час роботи Потужність МСК Категорія веслувальника

п хвил Вт Літр/ хвил

503 7 374 6.1 чоловіки

120 7 358 5.1 чол. лег. вага

120 7 340 4.8 жінки

Таблиця 2. 
Показники енергозабезпечення в 6-ти хвилинному тесті на ергометрі (середні величини).

Показники величина середня діапазон
МСК літр/хв 5.63 4.6 - 6.16
А.Т. % 83.5 72.8 - 90.0
УО2 літр/хв 4.77 3.50 - 5.43
ЧСС уд/хв 183 167 - 208

потужність Вт 392 347 - 420

Таблиця 3. 
Критерії тренувальних навантажень веслувальників - академістів.

№ Фізіологічна спрямованість тренування Енергозабезпечення ЧСС в % від mах. Лактат ммоль/л
1. Анаеробне тренування глікоген 90 - 100 більше 5,0
2. Транспортування кисню глікоген 90 - 95 3,0-6,0

3. Тренування на рівні 
анаеробного порогу Жирні кислоти 85 - 90 2,0 - 5,0

4. М'язове тренування (I) Жирні кислоти 75 - 85 1,5 - 2,5

5. М'язове тренування (II) Жирні кислоти 65 - 75 1,0 - 2,0



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

36

годин в рік (таблиця. 4). Велика частина доводиться 
на тренування аеробної спрямованості (ЧСС- 65-75% 
від максимальної величини, лактат 1-2 ммоль/л). Вона 
складає 65% від загального обсягу веслування, у тому 
числі в підготовчому періоді 82% і в змаганні - 53%. 
Обсяг навантажень на рівні анаеробного порогу скла-
дає 5% від обсягу веслування в річному циклі.

У тих випадках, коли є можливість збільшити Об-
сяг навантажень, необхідно посилити їх контроль. 
Інакше можна не побачити момент, коли спортсмен не 
відповідатиме на збільшення обсягів навантаження і 
тоді виникає небезпека перетренування. Коли виникає 
можливість працювати 2 рази на день - одне тренуван-
ня робиться тривалим, друге - інтервальним. Відомо, 
якщо спортсмен виконає два тривалих тренування на 
день (більше 40 км), він витратить увесь глікоген, що 
негативно може позначитися на швидкісних показни-
ках. Крім того, в монотонному тренуванні він швидко 
стомлюється, що може привести до погіршення техні-
ки гребли. Тому завжди, коли є можливість працюва-
ти 2 рази на день, перше тренування виконується на 
розвиток аеробних можливостей, а друге в змішаному 
аеробно-анаеробному режимі енергозабезпечення.

Наводимо приклади тренувальних програм різної 
спрямованості. Тренувальні моделі, що виконуються 
на суші (біг, сила,) і на воді представлені в таблицях 
5 - 10. 

Контроль тренувального процесу потрібний для пе-
ревірки планів, якими користується тренер. Потрібно 
пам'ятати, що спортсмен по-різному відповідає на тре-
нувальні вимоги. Особливо це проявляється в підготов-
чому періоді , тому, в цьому періоді необхідно працю-
вати із спортсменом індивідуально. Використовуються 
модельні тренування, які перевіряють переносимість 
навантажень, зокрема, тренування на гребному ерго-
метрі «Гессинг» (мал. 1) Веслувальник виконував ро-
боту у кількості 4-х разів по 15 хвилин. У результаті 
спортсмен витратив на тренування біля 4-х годин, а 
29,2 відсотків від усього тренування виконано при 
ЧСС вище 170 уд/хв.

Контроль тренувального процесу в стандартних 
умовах рекомендовано проводити на грібному ергоме-
трі «Гессинг» Він більш точний, ніж ергометр «Кон-
цепт». У ергометра «Гессинг» є пристрій «Равлик», 
який по зусиллю імітує гребок у воді. Далі, існує про-
грама для спортсменів високого класу з удосконален-
ня техніки гребка. На наш погляд, для веслувальників 
невисокого класу краще користуватися ергометрами 
типу «Концепт», для висококваліфікованих «Гессин-
гом». 

6-ти хвилинний тест на ергометрі в середньому 
проводиться 4 рази на рік. На ергометрі виставляєть-
ся опір 3,0 кР. Фіксуються: кількість обертів, темп, 
ЧСС через кожні 15 секунд. Ергометр пов'язаний з 

Таблиця 4. 
Обсяги тренувальних навантажень веслувальників - академістів

№ Фізіологічна спрямо-
ваність тренування

Підготов. період (хв - 
%) Змаг. період (хв - %) Разом за рік

1. Анаеробне тренування 0 - 0 439 - 2 439 - 1

2. Транспортування кисню 600 - 4 1846 - 10 5446 - 7

3. Тренування на рівні 
анаеробного порогу 811 - 6 716 - 4 1527 - 5

4. М'язове тренування (I) 1122 - 8 6044 - 31 7166 - 21

5. М'язове тренування (II) 11550 - 82 10382 - 53 21932 - 65

Таблиця 5. 
Моделі тренувальних програм для веслувальників на суші

№ Формула тренування Інтервал відпочинку в 
хвилинах

ЧСС Обсяг роботи 
км% % від mах. Абс. уд/хв

Біг на довгі дистанції
1 20 -30 хв. - 70-80 140-160 4 -6

2 60 -120 хв. - 70-80 140-160 15 -25

3 Фартлек 30 - 60 хв. - 62-95 130-190 8 -12
Інтервальний біг

4 2 -3 по 12 хв. 4 -6 80-90 170-180 8 -12

5 3 по 5 хв. 3 -5 85-95 180-190 8 -10

6 10 - 12 сильних гребків через 
10 слабких, дві серії. 3 -5 85-95 180-190 8 -12
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комп'ютером, що дозволяє спортсменові стежити за 
виконанням своєї роботи. Усі дані, отримані в різні 
періоди підготовки зберігаються в пам'яті комп'ютера. 
Тому не важко побачити динаміку підготовленості 
веслувальника в процесі багаторічної підготовки.

Для відбору в збірну команду орієнтуються на 
наступні дані. Для веслувальників старше 23 років, 
потужність має бути 385 Вт, число обертів 4600; для 

веслувальників 18-22 років відповідно до 365 Вт і 
4400 обертів; для легкоатлетів і юніорів 335 Вт і 4000 
обертів.

Для визначення анаеробного порогу використову-
ється тест Конконні. Відомо, що тест був створений 
для бігунів. Проте, ми спробували виконувати ступін-
часте навантаження на ергометрі і в човні. Виявилося, 
що величини ЧСС при однакових потужностях в човні 

Таблиця 6. 
Моделі тренувальних програм на воді або веслування в басейні

№ Формула тренування Інтервал відпочинку
у хвилинах

ЧСС
Темп

(гр/хв)

Обсяг
роботи

км% від mах. Абс.
уд/хв

Веслування на довгі дистанції
1 Розминка + 25 - 40 хв. - 65 - 75 130 -150 18 -20 2
2 Розминка + 60 - 120 хв. - 65 -75 130 -150 18 -20 20
3 Розминка + 2 рази по 10 км. 20 -30 70 -80 140 -160 18 -20 20
4 Розминка + 60 - 90 хв. - 75 -85 150 -170 20 -22 12 -20

Анаеробне тренування
5 20 хв. + 20 хв. + 20 хв. - 80 -90 170 -180 22 -24 14 -18

6 30 хв. + 25 хв. +20 хв.
(22-24) (24-26) (25-29) - 85 -90 170 -180 22 -24 18 -20

7 3 рази по 12 хв. 8 -10 85 -90 170 -180 24 -26 14 -16
8 (3 - 4) рази по 10 хв. 8 -10 85 -90 170 -180 26 -28 12 -16

Таблиця 7. 
Моделі тренувальних програм на ергометрі

№ Формула
тренування

Інтервал
відпочинку
у хвилинах

ЧСС Темп
весл.

(гр/хв)
% % від 

mах.
Абс.
уд/хв

Опір 2,5 кг
1 3 рази по 15 хв. 15 85 - 90 160 -168 22 -24
2 3 рази по 10 хв. 10 90 -95 180 -190 27 -29
3 3 рази по 5 хв. 5 90 -89 180 -190 28 -30

Опір 3 кг
4 3 рази по 7 хв. 5 -7 90 - 95 180 -190 24 -26
5 4 рази по 5 хв. 4 -5 90 -95 180 -190 25 -27
6 12 разу по 1 хв. 1 -2 95 - max 190 -max 28 -30

Опір 2.5 кг

7 10 разів по 30 гр. + 15 гр. слабких 
2 сірок. 5 -6 90 - 96 180 -190 30 -32

Таблиця 8. 
Моделі силових тренувальних програм

№ Повторень Кількість серій Інтервал відпочинку Вага в % від максимуму
Тренування на витривалість

1 60 - 80 2 -3 5 - 6 50 -70
2 20 - 40 3 -4 9 - 12 40

Тренування на максимальну силу
3 1 - 9 5 -9 5 - 6 75 -96
4 1 - 9 5 -9 6 - 7 75 -96

Кругове тренування
5 30 - 90 1 -3 8 - 10 -
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були вищі, ніж на ергометрі.
Висновки
Під час підготовки висококваліфікованих веслу-

вальників слід враховувати ряд модельних морфоло-
гічних і функціональних показників, що відобража-
ють потенціал спортсмена, забезпечити використання 
можливостей перспективних науково-методичних роз-
робок в області підготовки, контролю та корекції 
функціонального стану організму.

Якісно підвищити напруженість підготовки в ціло-1. 
му за рахунок збільшення тренувальних і змагаль-
них навантажень. 
 Реалізовувати різні тренувальні підходи та схеми у 2. 

рамках єдиної методичної концепції. 
Раціонально змінювати величини параметрів струк-3. 
тури тренування (темпи приросту навантажень, час 
досягнення максимумів Обсягів і темпи їх знижен-
ня, рівень навантажень до моменту головних стар-
тів). 
Виходячи з високої ефективності, збільшувати чис-4. 
ло макроциклів підготовки в одному сезоні до 3-х 
або 5-6 циклової побудови року на основі відтво-
рення мезоцикла - етапу безпосередньої передзма-
гальної підготовки. 
Впроваджувати необхідну «новизну» структури 5. 
підготовки як за роками олімпійського циклу, так і 

Таблиця 9. 
Моделі тренувальних програм для веслувальників в періоді змагання (на воді)

№ Формула
тренування

Інтервал 
відпочинку
у хвилинах

ЧСС Темп
весл.

(гр/хв)

Обсяг
роботи

км % від mах. Абс.
уд/хв

Інтервальне тренування
1 (3 - 8) разів по 5 хв. 3 -5 95 180-190 28 -30 14 -16
2 (6 - 10) разів по 3 хв. 1 -3 90 -95 180-190 28 -30 12 -16
3 3 рази по 2000 метрів 4 -6 менше 90 175-185 27 -29 10 -18

Тренування на варіабельність темпу

4 (2 - 3) рази по (4 м + 3 м + 2 м + 1 м), 
темп(28-30) 8 -10 80 - 95 160-190 22 -30 12 -14

5 (3 - 4) рази по (3 м + 2 м + 1 м + 1 м), 
темп(30-32) 5 -6 85 -95 170-190 24 -32 12 -14

Таблиця 10. 
Тижнева тренувальна програма для веслувальників

Дні
тижні

Формула
тренування

Інтервал 
відпочинку

у хвил

ЧСС
Темп веслування

(гр/хв)

Обсяг
роботи

км
% від 
мах.

Абс.
уд/хв

1 Веслування
Максимальна сила, ЗФП

-
 

65 -75
 

130-150
 

18 -22
 

16 -20
 

2
Веслування,

розминка
Інтервальна 4 рази по 5 хв

-
3 -5

65 -75
90 -95

130-150
180-190

18 -22
28 -32

4 -6
12 -14

3

Веслування,
розминка

Інтервальна (12 разів по 30 
сильних + 15 слабких) 2 серії

-

6 -8

65 -75

90 -95

130-150

180-190

18 -20

32 -35

4 -6

12 -14

4
Веслування,

розминка
Інтервальна 3 р. по 12 хв

-
6 -8

65 -75
85 -90

130-150
170-180

18 -22
28 -30

4 - 6
12 -14

5

Веслування,
розминка

Варіація темпу (3х3хв.-2хв.-
1хв.-1хв.)

-
6 - 8

65 -75
85 -95

130-150
170-190

18 -22
30 -36

4 - 6
12 -14

6

Веслування, 
розминка

інтервальна (20 разів по 17 
сильних + 5 слабких) 2 серії

-
6 - 8

65 -75
90 -95

130-150
180-190

18 -22
34

4 - 6
12 -14

7
Веслування,
 розминка

3 рази по 2000 метрів

-
10 -15

65 -75
90 -95

130-150
180-190

18 -22
32 -34

4 - 6
8 -10
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Мал. 1. Динаміка ЧСС на ергометрі під час роботи (4 рази по 15 хвилин).
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всередині макроциклів підготовки.
Подальші дослідження планується провести в 

напрямках інших проблем, що стосуються питань 
планування та оптимізації тренувального процесу у 
спортсменів різного кваліфікаційного рівня.

Література
Апанасенко Г.Л. Здоровье спортсмена: критерии оценки и про-1. 
гнозирования / Г.Л. Апанасенко, Ю.С. Чистякова // Теория и 
практика физ. культуры. - 2006. - N 1. - С. 19-22.
Вовк С.И. Особенности долговременной динамики тренирован-2. 
ности / С.И.Вовк // Теория и практика физической культуры. - 
2001 № 2. - С. 28 - 31. 
Дьяченко А.Ю. Совершенствование специальной выносливости 3. 
квалифицированных гребцов–академистов: подходы к оценке 
функционального потенциала спортсменов и возможности его 
реализации / А.Ю.Дьяченко // Наука в олимпийском спорте. – 
2001. – № 2. – С. 36–43.
Дьяченко А.Ю. Оценка реализации анаэробного резерва орга-4. 
низма в условиях нагрузки, моделирующей утомление спор-
тсмена на второй половине дистанции в академической гребле 
/А.Ю.Дьяченко // Сб. науч. трудов Физическое воспитание спе-
циалистов творческих специальностей. – Харьков, 2002. – № 4. 
– С. 27–35.
Иванников Г.Ю. Совершенствование элементов техники начи-5. 
нающих гребцов-академистов с использованием компьютеризи-
рованных тренажерных комплексов: дисс. .канд. пед. наук: спец. 
13.00.04. [РГБ ОД, 61:06-13/1226 ]. - Москва, 2006. - 135 с. 
Клешнев В.В. Особенности гребли на эргометрах и их значение 6. 
в подготовке гребцов-академистов / В.В.Клешнев // Теория и 
практика физ. культуры. - 1996. - N 6. - С. 19-22.

Куликов Л.М. Управление спортивной тренировкой: систем-7. 
ность, адаптация, здоровье/ Л.М.Куликов. - М.: ФОН, 1995. - 395 
с. 
Луговой СИ. Новые технические решения проблем повышения 8. 
мощности гребли и способ их реализации в лодке и на трена-
жерах / Луговой СИ., Ткачук А.П. // Материалы совместной 
научно-практической конференции РГАФК, МГАФК и ВНИ-
ИФК. - М, 2001. -С.56-61.
Мищенко В.С. Индивидуальные особенности анаэробных воз-9. 
можностей как компонента специальной выносливости спор-
тсменов / В.С.Мищенко, Т.И.Томьяк, А.Ю.Дьяченко // Наука в 
олимпийском спорте. – 2003. – № 1. – С. 57–62.
10. Подготовка спортсменов национальной борной Италии по 10. 
академической гребле / Центральный научно-исследовательский 
институт «СПОРТ», Лаборатория теории и методики академи-
ческой гребли // Доклад члена международной федерации по 
академической гребле Тора Нильсена. - Рига, 1990.
Нудельман Л.М. Интервальная гипоксическая тренировка в ци-11. 
клических видах спорта / Л.М. Нудельман // Теория и практи-
ка физ. культуры: тренер: журнал в журнале. - 2006. - N 1. - С. 
37-38.
Эпштейн A.M. Управление технической подготовленностью 12. 
гребцов-академистов с использованием автоматизированного 
тренажерного комплекса / Эпштейн A.M. // Программа и те-
зисы научной конференции по итогам работы НИИФК Санкт-
Петербурга в 1994 году. - СПб, 1994. - С. 47-49.

Надійшла до редакції 03.04.2010р. 
Гостіщев Вадим Миколайович
Сватьєв Андрій В'ячеславович

waddim@ukr.net



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

40

Корекція постави студентів 18-19 років 
шляхом зміцнення «м'язового корсету»

Гулбані Р.Ш., Коса А.О.
Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Анотації:
Подано аналіз літературних дже-
рел з фізичної реабілітації студен-
тів з порушеннями постави. Дослі-
джено групу студентів 18-19 років 
на наявність у них цієї проблеми. 
Розроблено та апробовано комп-
лекс засобів для корекції постави 
шляхом зміцнення «м’язового кор-
сету» в умовах тренажерного залу. 
Використано індивідуальний підхід 
у формуванні корекційної програми 
у відповідності з особливостями 
порушень постави. Після застосу-
вання програми комплексної реа-
білітації встановлено зміни морфо-
функціонального стану постави у 
бік покращення. 

Гулбани Р.Ш., Коса А.А. Коррекция 
осанки студентов 18-19 лет путем 
укрепления «мышечного корсета». Дан 
анализ литературных источников по фи-
зической реабилитации студентов с на-
рушениями осанки. Исследовано группу 
студентов 18-19 лет на наличие у них этой 
проблемы. Разработан и апробирован 
комплекс средств для коррекции осанки 
путем укрепления «мышечного корсета» 
в условиях тренажерного зала. Исполь-
зован индивидуальный поход в форми-
ровании коррекционной программы в со-
ответствии с особенностями нарушений 
осанки. После применения программы 
комплексной реабилитации установлены 
изменения морфофункционального со-
стояния осанки в сторону улучшения. 

Gulbani R.Sh., Kosa А.А. Correction of 
the carriage of 18-19 year-old students 
by means of a «pectoral muscle sling» 
fastening. The article provides the analysis 
of literary sources concerning the physi-
cal rehabilitation of students with carriage 
disorders. The group of 18-19 year-old 
students is observed in order to detect this 
problem. The complex of means of the car-
riage correction through a «pectoral muscle 
sling» fastening was tested at the trainer 
hall. The individual approach to creation of 
the rehabilitation program is used accord-
ing to the carriage disorder specifications. 
After the implementation of the complex 
rehabilitation program, the changes of the 
morphofunctional carriage state showed 
the improvement. 

Ключові слова:
фізична реабілітація, студенти, 
порушення постави, корекція, 
«м’язовий корсет».

физическая реабилитация, студенты, 
нарушения осанки, коррекция, 
«мышечный корсет ».

physical rehabilitation, students, carriage 
disorders, correction, «pectoral muscle 
sling».

Вступ1

У наш час проблема порушення постави є однією 
з найбільш поширених і складних. За даними спеці-
алістів, поширення порушень постави серед дітей, 
підлітків і молоді досягає 80-90%[2]. У першу чергу, 
це пов’язано зі зниженням рівня рухової активності й 
змінами в способі життя сучасної людини, обумовле-
ними науково-технічним прогресом.

Формування хребетного стовбура і його функціо-
нальне вдосконалення займають вельми тривалий пе-
ріод онтогенезу, закінчуючись до 20-22 років. З одного 
боку, в процесі зростання і розвитку дитини досяга-
ють певної зрілості такі основні функції хребетного 
стовбура, як опора, захист і рух. Кожна з цих функцій 
здійснюється завдяки складній взаємодії структурних 
елементів хребта – хребців, міжхребетних дисків, 
зв’язково-суглобового апарату і м’язів. З іншого боку, 
формування хребетного стовбура в період зростання і 
розвитку дитини робить вплив на його поставу[1,3].

У зв’язку з підвищенням у нашій країні вимог до 
якості вищої освіти, ефективна діяльність студента 
передбачає проведення більшої частини часу сидячи, 
що рефлекторно тягне за собою розслаблення м’язів, 
які утримують хребет у вертикальному положенні. 
Наслідком цього, на фоні наростаючого зниження ру-
хової активності, є загострення проблеми розповсю-
дження порушень постави серед студентів.

Більшість досліджень, присвячених порушенням 
постави, направлені на вивчення дітей і підлітків до 
16 років, при цьому незаслужено обходячи увагою 
розповсюдження цієї проблеми серед студентів вищих 
навчальних закладів. У зв’язку з цим стає актуальним 
пошук сучасних вітчизняних і зарубіжних методик 
фізичного виховання, які здатні підвищити мотива-
цію молоді до занять фізичними вправами за рахунок 
таких стимулів, як формування красивої фігури, стій-
кості до стресів, упевненості в собі.
© Гулбані Р.Ш., Коса А.О., 2010

Питання характеристики постави розглядалося в 
значній кількості робіт сучасних авторів [2,4]. Їх дум-
ки у визначенні постави (за винятком незначних від-
мінностей) в основному співпадають. Дефекти поста-
ви можуть бути як в сагітальній, так і у фронтальній 
площинах.

Відхилення від нормальної постави виникають 
при наявності захворювань хребта та інших органів 
опорно-рухового апарату. У цих випадках патологія 
постави є симптомом основного ортопедичного за-
хворювання. У більшості ж випадків дефекти постави 
зустрічаються у дітей у зв’язку з порушенням умов її 
формування, як анатомічних, так і фізіологічних. В 
цьому випадку дефект постави не може розглядатися 
як захворювання, проте, створює умови для прояву ін-
ших патологічних чинників. Головна небезпека пору-
шень постави полягає в тому, що при цьому нічого не 
болить доти, поки не почнуться дегенеративні зміни в 
міжхребцевих дисках (остеохондроз). 

Щоб справлятися з навантаженнями, хребту од-
наково необхідні й гнучкість (рухливість), і стійкість 
– сила й витривалість поставних м’язів («м’язового 
корсета»). Правильна форма хребта, гарна постава 
забезпечуються, в першу чергу, здатністю м’язів під-
тримувати статичні зусилля. У формуванні постави й 
підтримці положення тулуба головну й однаково важ-
ливу роль грає статична силова витривалість м’язів 
спини, живота й бічних поверхонь тулуба. М’язи по-
винні бути не просто сильними, а гармонійно розви-
неними, здатними як довгостроково утримувати тулуб 
у правильному положенні, так і розслаблюватися й 
розтягуватися при скороченні м’язів-антагоністів під 
час рухів. Спазматично скорочені або слабкі, розтяг-
нуті м’язи порушують нормальне положення хребта й 
викликають порушення постави [4]. 

 Найчастіше порушення постави викликані не 
ортопедичними або обмінними захворюваннями, а 
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поганим фізичним розвитком і відсутністю навички 
правильної постави. Такі порушення ще не є ознакою 
(наслідком або причиною) хвороби хребта, а мають 
функціональний характер. 

Традиційно одна з основних рекомендацій при 
проблемах із хребтом – тренування «м’язового корсе-
та». Але перш ніж цілеспрямовано тренувати розтяг-
нуті й ослаблені м’язи, необхідно забезпечити їм таку 
можливість, тобто розслабити й розтягти вкорочені 
м’язи-антагоністи, зміцнити організм і підготувати 
його до зростаючих навантажень. 

Робота виконана за планом НІР Класичного при-
ватного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи
Метою роботи було розробити і науково обґрунту-

вати комплекс засобів для корекції постави студентів 
18-19 років шляхом зміцнення «м’язового корсету» в 
умовах тренажерного залу.

 Гіпотеза. Ми припускаємо, що зміцнюючи 
«м’язовий корсет» за допомогою комплексу фізичних 
вправ, ми будемо проводити корекцію постави сту-
дентів. 

 Для досягнення мети були поставлені такі задачі: 
1. Аналіз і дослідження літературних джерел з фі-

зичної реабілітації студентів 18-19 років з порушен-
нями постави. 

2. Визначити характер порушень і ступінь рухли-
вості хребта. 

3. Оцінити ефективність проведеного комплексу 
фізичної реабілітації.

Організація дослідження
Практична і експериментальна частини роботи 

були виконані на базі клубу «Зюйд» Комунарського 
центру молоді та школярів м. Запоріжжя.

Методи дослідження
Для досягнення поставленої мети було використа-

но такі методи дослідження: а) метод аналізу літера-
тури; б) метод медико-біологічного дослідження; в) 
методи фізичної реабілітації; г) метод педагогічного 
експерименту; д) метод математичної статистики.

Результати дослідження
У відповідності з поставленими задачами було 

обстежено 16 студентів (юнаків) 18-19 років, у яких 
виявлено порушення постави як результат слабкого 
«м’язового корсету». Студентів було розділено на дві 
групи – експериментальна (8 осіб), з якою займалися 
за розробленою нами програмою комплексної реабі-
літації, та контрольна (8 осіб), в якій проводились за-
няття за загальноприйнятими комплексами фізичних 
вправ. 

Звичайне зміцнення м’язів, направлене на розви-
ток сили, збільшує м’язовий об’єм і нерідко скорочує 
м’язи. Якщо не враховувати, що м’язи по-різному ре-
агують на навантаження, тобто одні швидко збільшу-
ються, а з іншими довго треба займатися, то розвива-
ється м’язова асиметрія, яка може сприяти деформації 
жорсткого скелета. Це обов’язково відбудеться, якщо 
вправи не відповідають індивідуальним особливос-
тям постави тих, хто займається.

Метою програми комплексної реабілітації, яка 
проводилась протягом 3 місяців, було створення пра-

вильної постави шляхом зміцнення «м’язового корсе-
ту» з цілеспрямованим розвитком глибоких, коротких 
м’язів спини. Окрім цього, реабілітаційні заходи були 
спрямовані на підвищення загального тонусу організ-
му, покращення функцій нервової, серцево-судинної, 
дихальної систем, виховання вольових якостей, виро-
блення навиків активної самокорекції. Для студентів 
експериментальної групи була розроблена програма 
комплексної реабілітації, яка включала статичні вправи 
на тренажерах, які вважаються найбільш ефективними 
і безпечними для відновлення хребта (вправи рекомен-
дували виконувати повільно, без ривків і різких рухів, 
включаючи елементи м’язової релаксації); комплекс 
вправ на розтягування та розслаблення м’язів. Фізичні 
вправи на розслаблення та дихальні вправи викорис-
товувалися для зменшення і ліквідації гіпертонусу 
м’язів. Крім того, дихальні вправи додатково сприя-
ють активній корекції хребта [5]. При складанні комп-
лексів в експериментальній групі для кожного юнака 
застосовувався індивідуальний підхід з урахуванням 
вираженості порушення постави, фізичної та функціо-
нальної підготовленості. За допомогою інтервального 
методу в програму між силовими вправами ми ввели 
вправи для м’язів на розтягування і активні та пасивні 
вправи для хребта і суглобів на витягування.

Витягування хребта проводилося на спеціальному 
тренажері, який використовується для зняття напруги 
в хребті. Той, хто займається, стає на сходинку в тре-
нажері так, щоб м’яка поверхня тренажера була під 
животом. Потім поволі згинається і, перебираючи по-
ручні витяжки, опускається якнайнижче, відчуваючи 
розтягування задньої поверхні ніг і спини. Руки від 
поручнів, а стопи від сходинки не відриваються. По-
волі висувається вперед рука з боку опущеного плеча і 
затримується в цьому положенні якомога довше.

Дихальну гімнастику проводили двічі на день, тре-
нувальні заняття – тричі на тиждень. Програма комп-
лексної реабілітації проводилась впродовж 3 місяців. 
Через кожен місяць коректували комплекси вправ для 
попередження звикання організму до певних видів 
тренувальних навантажень. 

До і після програми фізичної реабілітації були ви-
конані обстеження студентів за такими методиками: 
оцінка стану постави у фронтальній та сагітальній 
площині; антропометричні показники (зріст, вага, 
окружність грудей і живота, плечей і плечового сугло-
ба, екскурсія грудної клітки, живота, плечей), оцінка 
сили (сили кисті та станової сили), тестові завдання 
(статичне та динамічне напруження спини, сідниць, 
біцепсу стегна, верхнього і нижнього пресу, правої і 
лівої бокових поверхонь) [4].

Аналіз отриманих даних показав наступне:
1. Визначення стану постави у фронтальній та са-

гітальній площині проводилося шляхом візуального 
оцінювання показників постави (шия, плечі, хребет, 
таз, спина, тулуб, живіт, поперек). Відбулися такі змі-
ни стану постави у фронтальній площині: контрольна 
група – з 17 до 20, а в експериментальній – з 17 до 36 
одиниць. У сагітальній площині: контрольна група – з 
21 до 28, а експериментальна група – з 21 до 49 оди-
ниць. 



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

42

2. Зріст студентів експериментальної групи зазнав 
незначних змін у бік збільшення (на 1,1%) за рахунок 
розтягувань, а в контрольній групі таких змін не від-
булося. Вага студентів експериментальної групи за 
час проведення реабілітаційної програми збільшила-
ся на 4,3%, а контрольної – лише на 1,5%. 

3. Окружність грудей у експериментальної групи 
збільшилася на 7,4% за рахунок збільшення м’язів 
грудей і спини і розширення грудної клітки, а в контр-
ольній групі збільшення відбулося лише на 2,1 %.

4. Окружність живота у експериментальній групі 
збільшилась на 5,9% за рахунок зміцнення прямого 
м’язу живота (група виконувала комплекс вправ для 
верхнього і нижнього пресу), а в контрольній групі 
окружність живота не змінилася.

5. Станова сила в експериментальній групі збіль-
шилася на 22% , тоді як в контрольній групі на 7,1 %. 

6. Екскурсія грудної клітки в експериментальній 
групі збільшилася на 43 % (група виконувала дихаль-
ні вправи ), а в контрольній групі – на 12,5%.

Результати експерименту підтвердили нашу гіпо-
тезу, що зміцнюючи «м’язовий корсет» за допомогою 
комплексу фізичних вправ, здійснюється корекція по-
стави студентів. Після закінчення дослідження були 
сформульовані практичні рекомендації щодо реабі-
літації і профілактики порушень постави у студентів 
18-19 років.

Висновки: 
1. Аналіз науково-методичної літератури показав, 

що система фізичного виховання у вузах має значні 
недоліки, основним з яких є нездатність вирішення 
оздоровчих завдань. У зв’язку з великою кількістю 
порушень постави серед студентської молоді актуаль-
ним і доречним є запровадження в процес фізичного 

виховання студентів сучасних технологій, які б кори-
гували функціональні порушення опорно-рухового 
апарату. 

2. Результати дослідження підтвердили доцільність 
використання програми комплексної реабілітації для 
зміцнення «м’язового корсету» при порушеннях по-
стави у студентів. 

3. За всіма проведеними дослідженнями спосте-
рігались тенденції до позитивних змін в експеримен-
тальній групі. Ми вважаємо, що для нетривалого екс-
перименту такі зміни показників можуть вважатися 
достатніми. 

Перспективи подальших розвідок з даного напря-
му полягають у поглибленому дослідженні впливу 
розробленої програми комплексної реабілітації на 
функціональний стан організму студентів із пору-
шенням постави. Розроблену програму комплексної 
реабілітації при порушеннях постави студентів мож-
на використовувати як у самостійних заняттях, так і в 
системі фізичного виховання. 
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Физическая реабилитация после артроскопии 
коленного сустава при повреждении менисков

Гулбани Р.Ш., Пакуля Н.В.
Классический приватный университет

Анотації:
Рассматривается влияние средств фи-
зической реабилитации на изменение 
показателей функционального и физи-
ческого состояния коленного сустава 
после артроскопической операции при 
повреждении менисков. Наблюдались 
20 мужчин в возрасте от 22 лет до 41 
года. Представлены результаты обсле-
дования состояния коленного сустава 
до реабилитации (сразу после артрос-
копического вмешательства) и по окон-
чании реабилитационных мероприя-
тий. Применение предложенных нами 
средств физической реабилитации 
у больных после артроскопических 
менискэктомий дало положительные 
результаты.

Гулбані Р.Ш., Пакуля Н.В. Фізична 
реабілітація після артроскопії 
колінного суглоба при пошкодженні 
менісків. Розглядається вплив засобів 
фізичної реабілітації на зміну показників 
функціонального й фізичного стану 
колінного суглоба після артроскопічної 
операції при ушкодженні менісків. 
Спостерігалися 20 чоловіків у віці від 
22 років до 41 року. Представлено ре-
зультати обстеження стану колінного 
суглоба до реабілітації (відразу після 
артроскопічного втручання) і по 
закінченні реабілітаційних заходів. 
Застосування запропонованих нами 
засобів фізичної реабілітації у хворих 
після артроскопічних меніскектомій 
дало позитивні результати.

Gulbani R.Sh., Pakulya N.V. Physical 
rehabilitation after knee arthroscopy 
with meniscus injury. Influence of facili-
ties of physical rehabilitation is examined 
on the change of indexes of the functional 
and physical state of knee-joint after ar-
throscopic operation at the damage of 
meniscuses. There were 20 men in age 
from 22 years to 41 year. The results of 
inspection of the state of knee-joint are 
presented to the rehabilitation (right af-
ter arthroscopic interference) and upon 
termination of rehabilitation measures. 
Application of the facilities of physical re-
habilitation offered by us for patients after 
arthroscopic meniscectomies gave posi-
tive results.

Ключові слова:
коленный сустав, мениск, артроско-
пия, физическая реабилитация, крио-
массаж, дыхательная гимнастика.

колінний суглоб, меніск, артроскопія, 
фізична реабілітація, кріомасаж, ди-
хальна гімнастика.

knee joint, meniscus, аarthroscopy, 
rehabilitation, cryomassage, breathing 
exercises.

Введение1

Повреждение менисков встречается часто, осо-
бенно в молодом возрасте, и составляет от 60 до 85% 
среди закрытых травм коленного сустава.

Механизм разрыва мениска чаще связан со сжа-
тием его между суставными поверхностями во время 
прыжка с высоты - парашютисты, при резком разги-
бании после длительной флексии - шахтеры, при сги-
бании или разгибании коленного сустава с одновре-
менной ротацией бедра при фиксированной голени 
- спорт. Внутренний мениск повреждается в 5-10 раз 
чаще наружного. Связано это с тем, что медиальный 
мениск более прочно сращен с капсулой сустава и 
большеберцовой коллатеральной связкой, которые 
делают сустав менее подвижным. Не удаленный ме-
ниск, являясь постоянным раздражителем в коленном 
суставе, приводит к хроническому синовиту, а в даль-
нейшем и к деформирующему гонартрозу [2].

Стандартная операция–артротомия - вскрытие 
коленного сустава путем разрезов и удаление разор-
ванной части мениска, или полное удаление при его 
раздроблении. После чего следует иммобилизация 
конечности на 2-3 недели. Трудоспособность восста-
навливается в среднем через 6-8 недель, физическая 
активность не рекомендуется в течение полугода [5].

Артроскопия коленного сустава является 
современным оперативным вмешательством, отли-
чающимся малоинвазивностью и относительно 
быстрым восстановлением функции сустава и мышц 
конечности [4, 5]. Небольшая травма капсулы суста-
ва, в отличие от традиционной артротомии, позволяет 
значительно раньше начать мобилизацию мышц, вос-
становление движений в коленном суставе и опорос-
пособности конечности [1,2].

При изучении зарубежных методических руко-
водств и периодической литературы обращает на себя 
внимание типичность ведения пациентов после ар-
© Гулбани Р.Ш., Пакуля Н.В., 2010

троскопии [3]. При внутрисуставных повреждениях 
коленного сустава без нарушения связочного аппа-
рата типичный объем послеоперационного лечения 
сводится к эластическому бинтованию конечности, 
иммобилизации в течение 12 часов с последующими 
изометрическими упражнениями для восстановления 
мышечного тонуса, пассивных (на следующие сутки) 
и активных движений к 3-5-м суткам, после этого раз-
решают нагрузку на конечность. Далее, с 10-14 суток, 
рекомендуют занятия на тренажерах и в бассейне с 
целью восстановления мышечного тонуса.

Исходя из данной методики рекомендуется начи-
нать полную нагрузку на оперированную конечность 
в первые сутки после операции до удаления дренажа. 
Большинство пациентов обходятся без костылей уже 
к концу первых суток после операции [3]. 

Естественно, включение в план лечебной 
физкультуры тех или иных видов упражнений зави-
сит от состояния коленного сустава и степени нару-
шения функции конечности. Основные показатели, 
оказывающие существенное влияние на характер 
физиофункционального лечения, следующие: боль, 
стадия репаративного процесса послеоперацион-
ной раны, степень нарушения тонуса четырехглавой 
мышцы бедра, наличие осложнений, в первую оче-
редь, гемартроза. Продолжительность курса восста-
новительного лечения, обычно, зависит от степени 
физической активного пациента, которую он имел до 
операции и необходимого уровня ее восстановления в 
итоге лечения.

Программа лечебной физкультуры, взятая нами 
за основу, предназначена для пациентов после аро-
троскопических операций на коленных суставах со 
стабильным связочным аппаратом и рассчитана на 
проведение быстрого восстановительного периода у 
пациентов молодого возраста с хорошими исходными 
физическими кондициями [3].

Работа выполнена по плану НИР КПУ.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - исследовать влияние средств физи-

ческой реабилитации на показатели функционального 
состояния коленного сустава после артроскопической 
операции по поводу повреждения менисков. 

Гипотеза. Мы предполагаем, что подобранные 
средства физической реабилитации улучшат физичес-
кое и функциональное состояние коленного сустава 
после артроскопической менискэктомии. 

Задачи исследования: 
1. Изучить литературные источники по избранной 

теме; 
2. Определить исходное состояние коленного сус-

тава; 
3. Оценить эффективность предложенного комп-

лекса физической реабилитации, направленного на 
восстановление коленного сустава после артроскопи-
ческой менискэктомии. 

Методы исследования: 
1. Метод анализа научно-методической 

литературы; 
2. Медико-биологические методы (гониометрия, 

сантиметрия, ММТ, альгезиометрия); 
3. Методы физической реабилитации (ЛФК, мас-

саж, криомассаж, постизометрическая релаксация, 
физиотерапевтические процедуры); 

4.Методы педагогического эксперимента; 
5. Метод математической статистики.
Организация исследования. Исследование прово-

дилось на базе Запорожской областной клинической 
больницы отделения ортопедии, артрологии и спор-
тивной травмы в период с ноября 2009 г. по февраль 
2010г. 

В ходе исследования наблюдались 20 мужчин в 
возрасте от 22 лет до 41 года, которые по мере по-
ступления на лечение обследовались и по согласию 
участвовать в эксперименте были разделены на две 
равные группы: экспериментальную и контрольную.

Пациенты контрольной группы получали массаж 
по дренирующей методике, ЛФК (изометрические 
упражнения для укрепления мышц передней поверх-
ности бедра, особенной четырехглавой мышцы) и 
магнитотерапию. В экспериментальной группе, поми-
мо традиционной программы мы добавили: 

1) криомассаж; 
2) постизометрическую релаксацию; 
3) стимуляцию биологически активных точек; 
4) перемещение при задержке дыхания на вдохе, с 

фиксацией поднятой диафрагмы.
Результаты исследования 
 Перед проведением и в ходе реабилитационной 

программы оценивалось состояние коленного сустава 
по следующим методикам: 

1)ММТ(мануально-мышечное тестирование по 
шестибальной шкале Ловетта); 

2)гониометрия (измерение угла сгибания/разгиба-
ния в коленном суставе); 

3)сантиметрия – измерение окружности колена 
в двух позициях: 1 позиция – до надколенника меж-
ду квадрицепсом и коленным суставом (одинакова у 
всех) и 2 позиция – max точка отёка (у всех в разных 

местах из-за формы колена и вида повреждения ме-
ниска); 

4)альгезиометрия – оценка болевой чувствитель-
ности по субъективным ощущениям по шестибальной 
шкале.

 Исследователи в области артроскопии наблюдают 
некоторые положительные сдвиги сразу после опера-
ции. А реабилитационный период после нее начина-
ется с первых суток [1,3,5]. Поэтому мы оценивали со-
стояния больных в первые сутки до и после операции. 

На третьи сутки уже наблюдается положительный 
результат восстановления и больных отпускают до-
мой, а физическая реабилитация выполняется в 
амбулаторных условиях [1,3].

 Специалисты, отвечающие за лечение таких па-
циентов, отмечают значительные улучшения на 5-7 
сутки после операции. Что и явилось обоснованием 
для сбора информации о состоянии больных на пятые 
и седьмые сутки. На десятые сутки пациент уже не 
испытывает проблем с больной ногой, чувствует себя 
нормально, ходит не хромая, опирается уверенно на 
ногу, боль практически отсутствует, хотя наблюдается 
отек, который может сохранятся еще длительный срок 
до 1-2 месяцев [1,2].

 Сравнение между экспериментальной и контроль-
ной группами в ходе эксперимента показаны в табли-
цах 1 и 2. По результатам обследования до операции и 
на первые сутки после неё, изменения ММТ квадри-
цепса и гониометрии коленного сустава обнаружено 
не было, но болевой синдром в первые сутки после 
операции несколько уменьшился, незначительность 
но этот факт подтвердился нашими исследованиями.

 На третий день после операции в экспериментальной 
группе ММТ показало достоверное снижение боли, в 
контрольной – только тенденцию. Сгибание улучши-
лось в обеих группах, но в экспериментальной при-
рост оказался в 3 раза большим, чем в контрольной. 
Порог болевой чувствительности достоверно сни-
зился в экспериментальной группе, а в контрольной 
незначительно. Отек снижается очень медленно, но, 
даже несмотря на это, в экспериментальной группе 
этот показатель немного лучше. 

 Анализируя результаты, полученные на седь-
мой день после операции, мы видим, что в контр-
ольной группе показатель ММТ такой, как в 
экспериментальной, но на пятый день. Болевой син-
дром на седьмой день в экспериментальной группе у 
троих человек показал слабую боль, а у семи уже от-
сутствовал. Сгибание и разгибание достоверно улуч-
шилось в обеих группах, но для нас очень важно, что 
в экспериментальной группе болевой синдром сни-
зился настолько, что приблизился к состоянию нормы 
и больные на психологическом уровне считали себя 
практически здоровыми, что на наш взгляд способ-
ствует общему восстановлению.

 Анализ цифровых показателей десятого дня 
по ММТ показывает улучшение состояния в 
экспериментальной группе в 2 раза превосходящей 
улучшение состояния в контрольной группе. Что ка-
сается болевой чувствительности, то в контрольной 
группе она еще присутствует у троих человек, а в 
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экспериментальной отсутствует полностью, причем у 
семерых отсутствует уже четвертые сутки. Они счита-
ют себя здоровыми.

 Подводя итог обсуждению результатов исследова-
ния, мы можем с уверенностью говорить о том, что ис-
пользование простейших реабилитационных методик 
позволили на 4 дня раньше ликвидировать болевой 
синдром в экспериментальной группе, относительно 
контрольной.

На 2 дня раньше чем в контрольной группе уве-
личить амплитуду движений в коленном суставе и 

улучшить показатель ММТ. И, как следствие, пока-
зать эффективную реабилитационную программу, ко-
торую мы предложили испытуемым выполнять и са-
мостоятельно, в домашних условиях, предварительно 
обучив их крио и точечному массажу, а так же пости-
зометрической релаксации, необходимой для снятия 
гипертонуса мышц на оперированной ноге. 

Выводы
1. Анализ научно-методической и медицинской 

литературы показал, что артроскопия коленного сус-
тава, как малоинвазивное оперативное вмешатель-

Таблица 1
Сравнительные результаты ММТ и гониометрии между экспериментальной и контрольной группами 

Период исследо-
вания Группа ММТ (балл)

Гониометрия (град)

сгибание разгибание

До операции 
экспериментальная 2,40±0,233 92,70±1,423 2,40± 0,983

контрольная 2,50±0,283 91,30±1,305 2,90±0,656

t 0,273 0,725 0,423

1 сутки после 
операции 

экспериментальная 2,40±0,233 92,90±1,300 20,40±0,983

контрольная 2,50±0,283 91,60±1,209 20,90±0,656

t 0,273 0,732 0,423

10 сутки реаби-
литации

экспериментальная 4,40±0,233 142,80±1,844 0,00±0,000

контрольная 3,70±0,161 138,90±2,015 0,20±0,210

t 2,471 1,428 0,949

t в э/.группе между 1 и 10 сутками 6,068 22,112 20,736

 t в к/группе между 1 и 10 сутками 3,683 20,128 13,025
 Примечание n=10, Р<0,05

 
 Таблица 2

Сравнительные результаты альгезиометрии и сантиметрии между экспериментальной и контрольной 
группами

Период исследо-
вания Группа Альгезиометрия 

(балл)
 Измерения окружности(см)

V-1 позиция V-2 позиция

До операции 
экспериментальная 2,80± 0,344 47,80±0,828 44,50±0,652

контрольная 2,90±0,291 48,10±0,760 45,10±0,710

t 0,222 0,267 0,622

1 сутки после 
операции 

экспериментальная 2,60±0,172 48,85±0,860 46,95±0,734

контрольная 2,70±0,161 49,10±0,679 46,90±0,701

t 0,424 0,228 0,049

10 сутки реаби-
литации

экспериментальная 6,00±0,00 46,50±0,793 44,20±0,716

контрольная 5,70±0,161 48,25±0,663 45,60±0,688

t 1,863 1,692 1,409

 t в э/группе между 1 и 10 сутками 19,752 2,007 2,679

 t в к/группе между 1 и 10 сутками 13,175 0,895 1,322
Примечание n=10, Р<0,05
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ство, отличается низкой травматичностью и ранней 
мобилизацией конечности, что значительно сокраща-
ет сроки нетрудоспособности.

2. Полученные в ходе исследования результаты 
подтвердили необходимость комплексного использо-
вания методов и средств физической реабилитации 
для наиболее быстрого восстановления коленного 
сустава при повреждении мениска.

3. По всем проведенным обследованиям наблю-
далось, что в экспериментальной группе улучшения 
наступали быстрее и были более значительными, 
чем в контрольной, что на наш взгляд, говорит об 
эффективности предложенной реабилитационной 
программы. 

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем физи-
ческой реабилитации после артроскопии коленного 
сустава при повреждении менисков.
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Науково-дослідницька робота як стратегічний  
елемент фахової підготовки майбутнього 

учителя фізичної культури в початковій школі
Денисенко Наталія

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Анотації:
З’ясовано ставлення майбутніх 
учителів фізичної культури до 
науково-дослідницької роботи. 
До завдань дослідження було охо-
плено за допомогою анкетування 
227 студентів  четвертих курсів пе-
дагогічних коледжів. Встановлено, 
що студенти педагогічних коледжів 
не готові до науково–дослідницької 
роботи з фізичного виховання, яка 
передбачає застосування експери-
ментальних методів дослідження 
та новітніх оздоровчих технологій. 
Майбутні вчителі не знають де і з 
якою метою можна застосовувати 
такі технології у майбутній профе-
сійній діяльності. Водночас, пере-
важна більшість опитаних переко-
нана в необхідності застосування 
дослідницької роботи у процесі 
фізичного виховання молодших 
школярів.

Денисенко Н.Г. Научно-исследовательская 
работа как основной элемент профессио-
нальной подготовки будущего учителя 
физической культуры. Выяснено отноше-
ние будущих учителей физической культуры к 
научно-исследовательской работе. К задачам 
исследования было привлечено с помощью 
анкетирования 227 студентов  четвертых кур-
сов педагогических колледжей. Установлено, 
что студенты педагогических колледжей не 
готовы к научно - исследовательской работе, 
которая предусматривает применение экс-
периментальных результатов при внедрении 
новейших оздоровительных  технологий в 
современную практику физической культу-
ры. Будущие учителя, не знают где и с какой 
целью можно применять такие технологии в 
профессиональной деятельности. В то же 
время, подавляющее большинство опрошен-
ных убеждено в необходимости применения 
новейших оздоровительных  технологий в 
процессе физического воспитания  современ-
ных школьников.

Denysenko N.G. Scientific-research 
work with a main element of a pro-
fessional training of a future physi-
cal culture teacher. Attitude of future 
teachers of physical culture is found 
out toward research work. To the tasks 
researches were attracted by a ques-
tionnaire 227 students of fourth cours-
es of pedagogical colleges. It is set that 
the students of pedagogical colleges 
are not ready for research work. Work 
foresees application of experimental 
results at introduction of the newest 
health technologies in modern prac-
tice of physical culture. Future teach-
ers, does not know where and it is for 
what purpose possible to apply such 
technologies in professional activity. 
Majority the polled is sure of neces-
sity of application of the newest health 
technologies in the process of physical 
education of modern schoolboys.

Ключові слова:
фізичне виховання, науково–
дослідницька робота, студенти 
педагогічних коледжів, фахова 
підготовка, інноваційна фізична 
культура.

физическое воспитание, научно- исследова-
тельская работа, студенты педагогических 
колледжей, профессиональная подготовка, 
инновационная физическая культура

physical culture, scientific-research 
work, students of pedagogical colleges, 
professional training.

Вступ. 1

Модернізація української освіти актуалізує вдо-
сконалення якості професійної підготовки студентів 
в навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації до оздо-
ровчої роботи з молодшими школярами як систему 
інтелектуально–особистісного розвитку майбутнього 
фахівця. Проблема якості підготовки кваліфікованих 
кадрів завжди була однією з найважливіших для ви-
щої школи. Аналіз наукової літератури свідчить, що 
при вивченні стану готовності майбутніх учителів 
фізичної культури до науково –дослідницької роботи 
необхідно враховувати: якими методами і засобами 
у навчальному закладі можна ефективно формувати 
дослідницькі уміння у майбутніх учителів фізичної 
культури; які складові дослідницької діяльності, її 
основні види та форми; як навчальний заклад забез-
печує розвиток творчої самостійності студентів у їх 
пошуковій діяльності.

Для ефективної підготовки майбутніх учителів до 
дослідницької діяльності дуже важливо, на нашу дум-
ку, визначити роль, завдання та вимоги до вчителя у 
загальноосвітньому навчальному закладі. Тому в су-
часних умовах система професійної підготовки май-
бутніх учителів в галузі фізичного виховання виділяє 
ряд пріоритетних завдань. Одним із таких завдань – 
є формування спрямованості студентів на майбутню 
професійну діяльність і стійкого інтересу до науково-
дослідницької роботи.

І. М. Богданова вважає, що у сучасній педаго-
гічній реальності існує низка суперечностей: між 
об’єктивною необхідністю активізації дослідницької 
© Наталія Денисенко, 2010

діяльності майбутнього вчителя та її слабким педа-
гогічним забезпеченням в умовах навчання у вищих 
педагогічних закладах освіти; між змістом підготов-
ки майбутніх учителів фізичної культури до оздо-
ровчої діяльності і його реалізацією в практичній 
діяльності [3]. Автор зауважує, що розв’язання про-
блеми підготовки майбутніх учителів до дослідниць-
кої діяльності передбачає створення нової цілісної 
науково-методичної системи, яка б задовольнила 
потреби школи в спеціалістах нового типу. Успішне 
вирішення цього питання можливе за умови впрова-
дження інноваційних технологій, які надають пере-
вагу особистісно-суб’єктивному фактору, сприяють 
формуванню в майбутніх учителів науково-пошукової 
спрямованості, скеровують їх на створення автор-
ських програм.

Л. В. Безкоровайна вважає, що інноваційні зміни, 
які сьогодні відбуваються в системі освіти, потребу-
ють нових підходів до структури, змісту та методів 
підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання, 
здатних здійснювати продуктивну професійну діяль-
ність на високому науковому та фаховому рівнях [2].

С. С. Салаватова розглядає поняття „інноваційна 
наукова діяльність учителя” як один із стратегічних 
напрямів в освіті, який має вирішальне практичне зна-
чення. Автор вважає, що відповідно до цього будь-які 
реформи та інновації у сфері освіти можуть бути реа-
лізовані лише тоді, коли вони внутрішньо прийняті та 
підтримані педагогами-практиками [5].  

Дослідники проблем педагогічної інноватики (О. 
Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, В. Загвязинський, 
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Н. Юсуфбекова, А. Ніколс та ін.) намагаються спів-
віднести поняття нового у педагогіці з такими харак-
теристиками, як корисне, прогресивне, позитивне, 
сучасне, передове.

Л. І. Іванова вважає, що для організації роботи 
майбутнього вчителя фізичної культури актуальна 
науково-дослідницька робота. Автор зазначає, що 
нове у педагогіці – це не лише ідеї, підходи, методи, 
технології, які у таких поєднаннях ще не висувались 
або ще не використовувались, а й той комплекс еле-
ментів чи окремі елементи педагогічного процесу, які 
несуть у собі прогресивне начало, що дає змогу в ході 
зміни умов і ситуацій ефективно розв’язувати завдан-
ня виховання та освіти [4].

А. А. Андрющенко, Д. В. Сишко та В. Ф. Гру-
жевська вважають, що тенденція розвитку шкільної 
фізкультурної освіти повинна бути орієнтована на ди-
ференціацію навчання, що вимагає від учителя вмінь 
проектувати навчально-пізнавальний процес в школі 
та сприяє максимальному розвитку фізичних, есте-
тичних і творчих здібностей учнів. Автор зазначає, що 
таке проектування неможливе, якщо в майбутнього 
учителя не сформовані уміння, навички організації та 
проведення досліджень індивідуальних особливостей 
особистості й творчих здібностей учнів [1]. 

О. Федік вважаємо, що забезпечити високоефек-
тивний продуктивний навчальний процес може тіль-
ки вчитель, який володіє навичками дослідницької ін-
новаційної роботи, вміє виявити і правильно оцінити 
не тільки фізичні, а і творчі здібності учнів, знайти 
найбільш раціональні та достатньо ефективні методи, 
прийоми організації і проведення навчального про-
цесу. Тому залучення студентів до процесу наукового 
дослідження повинно відбувається у взаємодії з ви-
кладачем [7].

Робота виконана за планом НДР Луцького інститу-
ту розвитку людини Університету “Україна”.

Мета, завдання роботи, матеріали і методи. 
Мета дослідження полягала в аналізі показників 

рівня готовності майбутніх учителів фізичної культу-
ри до формування дослідницьких умінь в роботі з мо-
лодшими школярами у процесі їх науково-пошукової 

діяльності. 
З метою вивчення стану підготовленості майбутніх 

учителів фізичної культури до науково-дослідницької 
роботи та відповідно до завдань дослідження було 
охоплено за допомогою анкетування 227 студентів  
четвертих курсів педагогічних коледжів, зокрема 129 
студентів Луцького педагогічного коледжу (ЛПК), 98 
студента Дубнівського педагогічного коледжу (ДПК) 
Рівненської області. 

Результати дослідження.
Проаналізуємо стан формування науково-

дослідницьких умінь майбутніх учителів фізичної 
культури до оздоровчої роботи з молодшими школя-
рами. Спробуємо виділити типи дослідницьких за-
вдань, які повинен вирішувати кожен випускник пе-
дагогічного коледжу в практичній оздоровчій роботі з 
молодшими школярами. 

Проводячи дослідження серед студентів нами 
було задано питання „Чи підготовлені Ви до науково-
дослідницької роботи в початковій школі?”, що подані 
на рисунку 1, свідчить про те, що із 227 студента сту-
дентів підготовленими себе вважають 29,42% студен-
тів, не підготовленими –  61,93% студентів, важко було 
відповісти – 8,65% студентів. Аналіз даних таблиці 
1. засвідчив, що повністю підготовленими вважають 
себе – 33,33% студентів (ЛПК), 25,51% студентів 
(ДПК); не підготовленими – 61,21% студентів (ЛПК) 
і 62,65% студентів (ДПК); важко було відповісти – 
5,46% студентів (ЛПК)і 11,84% студентів (ДПК).

Оскільки школі потрібен інноваційний вчитель-
дослідник, проводячи дослідження серед студентів 
для виявлення рівня сформованості дослідницьких 
умінь ми задали запитання „Чи вважаєте Ви доціль-
ним застосовувати у своїй майбутній педагогічній 
діяльності експериментальні методи дослідження? 
”дані, що подані на рисунку 2. розподілено таким чи-
ном: із 227 студента повністю вважають доцільним 
застосовувати у своїй майбутній педагогічній діяль-
ності експериментальні методи дослідження – 30,93% 
студентів; вважають не доцільним – 58,59%; важко 
було відповісти – 10,48 % респондентів.

Вважають не доцільним застосовувати – 30,23% 

Рис. 1. Розподіл кількості студентів, опитаних щодо підготовленості до науково-дослідницької роботи в 
початковій школі, %

8,7%  
29,4%  

61,9%  

11,8% 
25,5%  5,5%  

33,3 % 

61,2 %  
62, 7% 

ДПК (м. Дубно)  ЛПК (м. Луцьк) Загальний показник 
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студентів (ЛПК) і 31,63% студентів (ДПК), вважають 
не доцільним – 68,21% студентів (ЛПК) і 48,97% сту-
дентів (ДПК), важко було відповісти – 1,56% студен-
тів (ЛПК) і 19,40% студентів (ДПК). 

Студенти вважають недоцільним застосування 
експериментальних наукових підходів у фізичному 
вихованні, хоча це допоможе: виявити фізичну під-
готовленість кожного учня і відповідно визначити 
для них оптимальні навантаження; визначити вплив 
навчальної діяльності на фізичну працездатність шко-
лярів; виявити ефективність нових умов навчальної 
діяльності. Більш переконливо цей показник ілюструє 
рисунок 2.

Аналіз результатів проведеного нами анкетно-
го опитування майбутніх вчителів фізичної культури 
педагогічних коледжів дав нам можливість виділити 
декілька типів дослідницьких завдань, які повинен ви-
рішувати кожен випускник педагогічного вузу в прак-
тичній роботі. До них ми відносимо: вміння визначати 
здібності та нахили молодших школярів щодо різних 
видів спорту; діагностику ефективності та результа-
тивності навчального процесу з фізичного виховання 
з молодшими школярами; діагностику рівня фізично-
го розвитку молодших школярів; визначення методів 
і прийомів розвитку фізичних здібностей учнів мо-
лодшого шкільного віку; вміння організувати дослід-
ницьку та конструкторську роботу з використанням 
комп’ютерної техніку; вміння діагностувати фізичні 
показники і вносити певні корективи в навчально –ви-
ховний процес в роботі з молодшими школярами.

Висновки.
1. Формування дослідницьких навичок у випус-

кників навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації вар-
то розглядати як обов’язковий елемент фахової під-
готовки. Проведені нами дослідження показали, що 
такі навички не формуються автоматично на підставі 
вивчення визначеного комплексу дисциплін, перед-
бачених навчальними планами коледжу. Їх необхідно 
цілеспрямовано та систематично розвивати протягом 
усього періоду навчання студента.

2. Ефективність студентських досліджень можуть 
мати вагомі результати в тісній співпраці з виклада-
чами. Значення дослідницьких робіт студентів важ-
ливе у різних напрямах: педагогічному (становлення 
особистості майбутнього учителя-дослідника та екс-
периментатора); науковому (цікаві і важливі наукові 
результати щодо інноваційних і оздоровчих процесів 
у фізичному вихованні); практичному (покращення 
показників фізичного розвитку та рівня здоров’я мо-
лодших школярів); просвітницькому (оздоровча ді-
яльність в галузі фізичного виховання).

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення мотиваційного компоненту го-
товності майбутніх учителів фізичної культури для 
початкової школи.
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Рис. 2. Розподіл кількості студентів, опитаних щодо доцільності застосування в майбутній педагогічній 
діяльності експериментальних методів дослідження, %
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Методологічні основи змісту навчальної дисципліни фехтування
Єрмаков С.С., Кривенцова І.В.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотації:
Розкрито поняття змісту освіти. Ви-
значені підходи щодо формування 
змісту навчальної дисципліни «Фех-
тування» за програмою фізичного 
виховання для студентів вищих 
навчальних педагогічних закладів. 
Обґрунтовані засоби фехтування. 
Наведено методологічні підходи, 
що пов’язують блоки змісту фехту-
вання з компонентами формування 
фізичної культури майбутніх педа-
гогів. Створена модель навчальної 
дисципліни «Фехтування». Показа-
но вплив авторської програми на 
фізкультурно-спортивну діяльність, 
фізичне вдосконалення, надбання 
педагогічних знань, здатності пе-
дагогічного мислення студентів.

Ермаков С.С., Кривенцова И.В. Методо-
логические основы содержания учебной 
дисциплины фехтования. Раскрыто поня-
тие содержание образования. Определены 
подходы относительно формирования со-
держания учебной дисциплины «Фехтова-
ние» по программе физического воспитания 
для студентов высших учебных педагоги-
ческих заведений. Обоснованы средства 
фехтования. Приведены методологические 
подходы, которые связывают блоки содер-
жания фехтования с компонентами фор-
мирования физической культуры будущих 
педагогов. Создана модель учебной дис-
циплины «Фехтование». Показано влияние 
авторской программы на физкультурно-
спортивную деятельность, физическое со-
вершенствование, получение педагогиче-
ских знаний, способности педагогического 
мышления студентов.

Yemakov S.S., Kriventsova I.V. Meth-
odological foundation on education 
content of fencing. A concept is exposed 
maintenance of education. Approaches 
are certain in relation of forming mainte-
nance of educational discipline «Fenc-
ing» on the program of physical educa-
tion for the students of higher educational 
pedagogical establishments. Facilities of 
fencing are grounded. Methodological ap-
proaches which bind the blocks of main-
tenance of fencing to the components 
of forming of physical culture of future 
teachers are resulted. The model of edu-
cational discipline is created «Fencing». 
Influence of the author program is rotined 
on athletic-sporting activity, physical per-
fection, receipt of pedagogical knowledg-
es, capabilities of pedagogical thought of 
students.

Ключові слова:
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тування
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фехтования

education content, physical education, 
fencing, approaches, means of fencing.

Вступ 1

Фізичне виховання, як навчальна дисципліна ви-
щої школи повинна мати за мету формування фізичної 
культури особистості майбутнього фахівця. Фізична 
культура тут розглядається як частина загальної куль-
тури людства, яка є внутрішньою мірою ступеня роз-
витку фізичних сил, рухових здібностей і навичок, а 
також рівня життєдіяльності і життєздатності людини 
та її стану здоров’я. Вона дозволяє за допомогою сво-
їх специфічних засобів і методів розкрити потенційні 
можливості творчої особистості. Діючи на біологічну 
сферу людини комплексом своїх специфічних засобів 
і методів, вона неминуче впливає на інтелектуальну, 
емоційну і духовну сфери особистості. 

У підготовці майбутніх педагогів важливу роль ві-
діграє набуття студентами знань як із загальних основ 
виховання [1-4, 8, 13], психологічних підходів у про-
фесійній діяльності [5, 6], так і формування культури 
здоров’я через низку спеціальних засобів фізичного 
виховання [10-12, 14].

Серед різноманіття засобів і методів фізичного 
виховання студентів вищих педагогічних навчальних 
закладів необхідно виділити фехтування. Фехтування 
має прадавню історію існування у вищій педагогічній 
школі, але нажаль, за останні часи воно втратило своє 
значення як засіб фізичного виховання студентства. 
Тому спроба рішення проблем формування фізичної 
культури студентів засобами фехтування як традицій-
ної і притаманної навчанню майбутніх педагогів дис-
ципліни набуває все більшої актуальності. 

Підґрунтям для ефективного рішення зазначених 
проблем є беззаперечний факт впровадження у Хар-
ківському національному педагогічному університеті 
імені Г.С.Сковороди на чотирьох гуманітарних фа-
культетах фехтування за програмою фізичного вихо-
вання. І саме тому, постає питання щодо обґрунтуван-
© Єрмаков С.С., Кривенцова І.В., 2010

ня і створення змісту цієї навчальної дисципліни. 
Робота виконана за планом НДР Харківсько-

го національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - обґрунтування підходів до фор-

мування професійної і загальної культури педагога у 
поєднанні зі змістом навчальної дисципліни «Фізичне 
виховання» засобами фехтування та створення її мо-
делі.

Для виконання мети були сформульовані наступні 
завдання:

1. Визначити підходи щодо формування змісту на-
вчальної дисципліни «Фехтування» 

2. Поєднати засоби фехтування зі змістом навчаль-
ної дисципліни «Фізичне виховання» у вищих на-
вчальних закладах.

3. Створити модель «Фехтування як навчальної 
дисципліни» у вищому педагогічному навчальному 
закладі.

Результати дослідження. 
У педагогічній літературі поняття «зміст освіти» 

трактується, як система наукових знань, умінь і нави-
чок, оволодіння якими забезпечує всебічний розвиток 
розумових і фізичних здібностей учня, формування 
його світогляду, моралі і поведінки, підготовку до сус-
пільного життя, праці [3, 4, 13].

Визначення змісту фехтування як навчальної дис-
ципліни, у вищому педагогічному навчальному закла-
ді, яка спрямована на формування фізичної культури 
майбутніх педагогів, ґрунтується на підходах загаль-
нонаукових, філософських, психологічних, педагогіч-
них, теорії та методики фізичного виховання.

Існують такі підходи до формування професійної і 
загальної культури педагога, які є доцільними з огля-
ду на тему нашого дослідження і формування змісту 
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навчальної дисципліни «фехтування»: 
діяльнісний підхід – пов’язаний з діяльністю, як • 
засобом становлення і розвитку суб’єктності осо-
бистості [8]. Людина реалізується, набуває досвіду 
і якостей лише в діяльності. Тому формування фі-
зичної культури можливе лише в процесі занять, під 
час виконання різних за характером вправ. Заняття 
фехтуванням передбачають: процес тренування, 
оцінювання себе, своїх результатів, свідомого вибо-
ру засобів фехтування.

Разом з цим, діяльнісний підхід, який реалізується 
в контексті життєдіяльності конкретної особистості, 
враховуючи його життєві плани, ціннісні орієнтири 
та інші параметри суб’єктивного світу, по своєї 
суті є особистісно-діяльнісним підходом, тобто 
при визначенні змісту фехтування як навчальної 
дисципліни потрібно мати загальнолюдські, 
професійні і спортивні цінності, в тому числі і цінності 
саме фехтування.

особистісно-діяльнісний підхід складається з двох • 
блоків: а) сфери формування потреб, мотивів, інтер-
есів, ідеалів, переконань і б) особистісної орієнто-
ваності, що охоплює такі поняття як «особистість», 
«сенс», «внутрішній потенціал», «самоактуалізація», 
«самовизначення», «сенс життя», «суб’єктність», 
«суб’єктивні якості», «гідність» та інші.    

Таким чином, це означає, що необхідним є 
обов’язкове залучення студентів до фізкультурно-
спортивної діяльності із самостійним вирішенням її 
питань, і тим самим формуванням у них необхідних 
особистісних та професійних навичок, що передбачає: 
когнітивний блок, тренувальний блок, блок 
самостійної роботи і контроль за виконанням змісту 
навчальної програми з фехтування.

- біхевіористичний підхід (від англ. behavior - пове-• 
дінка) – його сенс полягає у людської поведінці, різ-
номанітності її форм і типів, обумовлених головним 
чином впливом середовища. Засновник цього підхо-
ду Джон Уотсон вважав, що при наявності здорових, 
з добрими розумовими здібностями дітей, під впли-
вом благодатного оточення і обставин, з кожного з 
них можна виховати висококваліфікованого фахівця 
у будь-якій сфері. Біхевіоризм розглядає будь-яку 
поведінку людини як функціональну; зосереджує 
увагу на теперішній поведінці, а не тій, що була в 
минулому; спрямований на надання можливостей 
оволодіння іншими формами поведінки, схильний 
до оцінки ефективності конкретних методик [7, 
С.223]. Тому в змісті програми мають бути вимоги 
до професійно-спрямованих пізнавальних процесів. 
Вивчення фехтування, як навчальної дисципліни, 
передбачає трьох рівневу програму навчання: для 
основної групи, для спортивної групи і для рекре-
ації (зміни виду діяльності при скорочених годинах 
на фізичне виховання). Це означає різний рівень 
знань, вмінь, мотивації тощо.  
 - культурологічний підхід означає врахування рів-• 
ню розвитку культури суспільства [9, С.104]. Він 
реалізується в суб’єктності та рівноправності фі-
лософських, ідеологічних, теоретичних підходів, 
поглядів представників різних напрямків і шкіл на 

систему знань. Шляхами реалізації цього підходу 
щодо формування фізичної культури майбутнього 
педагога є вивчення і врахування культурного капі-
талу середовища (країни, держави, вузівського і ро-
динного оточення) та побудова відповідної програ-
ми. Тобто мова має йти про ознайомлення з різними 
фехтувальними школами, методиками тренувань, 
психологією бою у різних народів у різні історичні 
періоди.
- гуманістичний підхід передбачає погляд на люди-• 
ну, як найвищу цінність в суспільстві, орієнтацію на 
зміну способу її мислення щодо цінності фізичної 
культури. Під час вивчення навчальної дисципліни 
фехтування потрібно вивчати позитивний вплив 
фехтування на здоров’я, фізичний розвиток, можли-
вості спілкування за інтересами, проводити пропа-
ганду здорового способу життя і надавати навички 
щодо нього. Гуманізм передбачає повагу до людини 
і вимоги до неї, тому в програмі навчальної дисци-
пліни фехтування має бути включені питання про-
фесійної педагогіки і спортивної етики.
- когнітивний підхід, згідно якого процес розви-• 
тку особистості відбувається на зародженні трьох 
основних структур: 1) сенсомоторних операцій; 2) 
конкретних операцій; 3) формальних операцій. Цей 
підхід дає можливість стверджувати, що форму-
вання фізичної культури проходить через навчан-
ня фехтувальним прийомам, розвиток професійно 
спрямованих пізнавальних процесів, під час вико-
нання різноманітних вправ.
- акмеологічний підхід наголошує на прагненні сту-• 
дентів до самореалізації як акмевершини, що вима-
гає стимулювання їх до постійного фізичного вдо-
сконалення. Це зумовлює необхідність існування 
блоку самостійної підготовки, який включає вимоги 
з усіх інших блоків підготовки: блоку знань з теорії 
та методики фехтування і фізичного виховання, бло-
ку загальних рухових умінь і блоку фехтувальних 
умінь, навичок і тактичної підготовки.
- аксіологічний підхід вимагає закладення в зміст • 
навчальної дисципліни знань про цінності, на які 
спирається педагог і фехтувальник: загальнолюд-
ські, професійно-педагогічні, спортивні, цінності 
фехтування. Потрібним також є усвідомлення вмінь 
розв’язання етичних питань: що є добром і злом під 
час бою? в спорті? в педагогічній діяльності? Тобто 
мова йде про етичний вибір у тактиці фехтувально-
го поєдинку.
- синергетичний підхід наголошує на самореалізації • 
складних систем, однією з яких є людина. Здатність 
до самореалізації, прогнозування, передбачення ре-
зультатів, конструювання поведінки, образу життя – 
все це вимоги до змісту дисципліни «фехтування» з 
боку цього підходу.

На формування змісту навчальної дисципліни 
«фехтування» здійснюють впливи конкретно-наукові 
підходи: педагогічні, філософські, психологічні. 
Так, педагогічні підходи ставлять вимоги до зміс-
ту навчальної дисципліни через теорії змісту освіти 
(І.Я.Лернер, В.В.Краєвський), які означають необхід-
ність включення в програму:
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- знань (валеологічних, гігієнічних, про фізичну • 
культуру і спорт, їх організацію, засоби, цінності 
тощо), або іншими словами, досвід використання 
знань для орієнтування у просторі фізичної культу-
ри та власних психофізичних здібностях;
- способи дій: вміння і навички (основних фізичних • 
якостей: спритності, швидкості, гнучкості, сили, ви-
тривалості; формування рухових і бойових умінь і 
навичок) – досвід використання науково обґрунто-
ваних засобів виконання різних видів фізкультурної 
діяльності; 
- досвід творчої фізкультурної діяльності по фізич-• 
ному вдосконаленню;
- емоційно-ціннісне ставлення до фехтування і фіз-• 
культурної діяльності в цілому.

Згідно дослідженням цих учених, фехтування – 
дисципліна з провідним компонентом «способи дій», 
що вимагає акценту в змісті на формування цих спо-
собів дій та їх контроль, включення необхідних для 
цього знань в програму як основу для свідомого засво-
єння названих способів. Знаннієва парадигма вимагає 
також включення в програму знань про теоретичні 
основи предмету для свідомого оволодіння вміннями.

Серед філософських підходів для формування 
змісту дисципліни «фехтування» є доцільними: праг-
матизм і етика ненасильства, як наукові підходи. Фі-
лософія взагалі дає орієнтир: чому навчати, яким є 
ідеал освіти, її напрямки.

Філософія прагматизму наголошує на практичному 
значенні для професійно-педагогічної діяльності одер-
жаних способів дій, що вимагає включення в програ-
му вимог щодо організації фізкультурно-спортивної 
діяльності: теорії і методики фехтування, фізичного 
виховання, формування здорового способу життя, 
тощо.

Етика ненасильства, а натомість – повага, коректна 
поведінка до противника, є важливою з огляду на мету 
застосування засвоєних знань, способів дій, ставлень. 
Вона передбачає вимоги до програми, які стосують-
ся психологічної підготовки у фехтуванні, психології 
спортивних пізнавальних процесів, етики поведінки.

Психологічні підходи окреслюють зміст навчаль-
ної дисципліни «фехтування» з точки зору форму-
вання фізичної культури педагога через внутрішнє 
сприйняття студентами цього процесу. Тут доцільним 
є діяльнісний підхід, який поєднує процеси інтер-
іоризації та екстеріоризації в засвоєнні і ґрунтується 
на об’єднанні операцій в дії, а дії – в діяльність, що 
вимагає включення в програму: вмінь, прийомів, різ-
них видів діяльності і застосування різних за змістом 
і характером вмінь, показу мети занять фехтуванням з 
позицій формування професійної і загальної фізичної 
культури майбутніх вчителів, здорового способу жит-
тя.

Особистісний підхід вимагає знань з фізичного 
виховання дітей і студентів, їх розвитку і можливих 
шляхів для їх фізичного вдосконалення.  

Згідно з цим, зміст навчальної дисципліни фехту-
вання має складатися з наступних блоків:

Блок теоретико-методичної підготовки1. 
Блок загальних рухових умінь та навичок2. 

Блок фехтувальних умінь, навичок і тактичної під-3. 
готовки
Блок залікових вимог та контрольних нормативів4. 
Блок психолого-етичної підготовки.5. 

Доцільним є з’ясувати можливість підходів у 
фехтуванні до змісту цієї навчальної дисципліни. 
Передусім розглянемо що означає поняття «засіб» 
фехтування, як основа для виділення її змісту.

Тлумачні словники так трактують: «Засіб – це 
все, що людина розміщує між собою і предметом 
праці для перетворення його в продукт праці, з 
урахуванням поставленої мети» [5, С.101]. Засіб – 
інструментарій матеріальної і духовної культури, який 
використовується для розв’язання виховних завдань 
[2, С.154].

Якщо враховувати це визначення поняття «засіб» 
до дисципліни «фехтування», то до них можна відне-
сти: освітнє середовище ВНЗ, навчально-виховний 
процес, зміст навчання, методи, форми, умови і таке 
інше. На думку І.А. Зімньої, існують такі засоби ре-
алізації основних факторів розвитку особистості: - 
особистістю вчителя; - змістом освітнього процесу; 
- спеціальною програмою роботи навчального закла-
ду; - додатковою освітою; - самокеруванням; - громад-
ською роботою [1, С.76].  

Засобами фізичного виховання є фізичні вправи 
(загально розвивальні та вправи окремих видів спор-
ту), оздоровчі сили природи (сонячне опромінення, 
повітряні і водяні процедури), гігієнічні фактори (ре-
жим праці та відпочинку, харчування, оптимальна 
площа спортивних залів, вологе прибирання, прові-
трювання та ін.) [2, С.106].  

Заслужений майстер спорту СРСР з фехтування, 
доцент К.Т. Булочко так класифікує засоби фехтуван-
ня [12]:

Загально розвивальні, підготовчі, спеціальні 1. 
спортивно-гімнастичні вправи, допоміжні види 
спорту та підготовка до складання державних нор-
мативів.
Основні вправи без зброї та зі зброєю, прийоми та 2. 
бойові дії фехтування які виконуються без проти-
вника, з умовним противником, з партнером та тре-
нером; бойові схватки, вільні бої, які проводяться з 
різними противниками, з тренером; навчальні, спе-
ціальні, календарні змагання, суддівство змагань та 
навчальна практика.
Гігієнічні фактори – ранкові фізичні вправи з еле-3. 
ментами техніки окремих прийомів у домашніх 
умовах, закалювання, дотримання режиму дня, 
медично-педагогічний контроль та самоконтроль.
Матеріально-технічна база – зал, площадка, стадіон, 4. 
зброя, спорядження, спортивна форма, обладнання, 
інвентар.
Загальні основи теорії та методики спортивного 5. 
тренування, техніки, тактики тощо.

У підручнику за редакцією В.А.Аркадьєва засоби 
фехтування класифікуються як головні засоби окре-
мих частин уроку: І – підготовча частина, її головні за-
соби – строєві вправи; фігурне марширування; вправи 
під час ходьби; біг різної інтенсивності зі зміною на-
прямків і додатковими рухами рук, ніг, тулуба; вправи, 
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які виконуються за різними сигналами з різних поло-
жень; гімнастичні вправи без снарядів і на снарядах; 
вправи з предметами; елементи акробатики; вправи 
у парах; легкоатлетичні вправи; фехтувальні вправи 
(без зброї і зі зброєю), з опудалом, на мішенях, перед 
дзеркалом тощо.

ІІ – основна частина – вправи у прийомах та діях 
фехтування; навчальні і тренувальні індивідуальні 
уроки викладача; взаємні уроки за завданням; на-
вчальні змагання; змагальні бої; практика в організа-
ції та суддівстві, інструкторські навички; доповіді з 
питань техніки, тактики, методики, організації і пла-
нування навчання і тренування, обладнання та інвен-
тарю, гігієнічного режиму, самоконтролю, історії та 
теорії фехтування та інших предметів.

ІІІ – заключна частина – вправи на вдосконалення 
фізичних якостей; ходьба, біг; розслаблення м’язів; 
вправи без снарядів, зі снарядами, на снарядах; спе-
ціальні індивідуальні вправи на розвиток та вдоско-
налення недостатньо розвинутих фізичних якостей; 
короткі бесіди з теоретичних питань; отримання ін-
дивідуальних завдань для самостійної роботи; орга-
нізаційні завдання та об’яви. Після заняття рекомен-
дуються водні процедури, самомасаж та масаж [10, 
С.339-340].  

Тишлер Д.А. у своєму підручнику зазначає, що 
основними засобами фехтування є: технічні при-
йоми та бойові дії, а також спеціально-підготовчі та 
загально-підготовчі вправи [11,С.139]. 

Сладков Е.Д. класифікує основні засоби фехтуван-
ня як технічні прийоми та бойові дії, які у свою чергу 
поділяються на підготовчі, атакуючі та захисні [14].

Технічні прийоми – це спеціалізовані положення 
та рухи фехтувальників, які взяті поза тактичною си-
туацією.

Бойові дії – один, або декілька прийомів, які ви-
користовуються для вирішення тактичних завдань у 
окремій схватці.

Технічні прийоми та бойові дії класифікуються 
на:

І. «Положення та рухи зброєю» - способи триман-
ня зброї; позиційні положення зброї і способи їх змін: 
прості, півкругові, кругові рухи зброєю; посилан-
ня зброї прямо, з переведеннями та перенесеннями, 
удари по клинку, надавлювання та захоплення зброї; 
уколи та удари зброєю в мішень і повернення у певну 
позицію.

ІІ. «Пересування (маневрування) у бойовій стійці 
без зброї» - кроки вперед і назад з різною амплітудою 
і у різноманітних поєднаннях; стрибки і постриби 
вперед і назад; випади різної глибини та повернен-
ня у бойову стійку назад і вперед; поєднання кроків 
(стрибків і пострибів) вперед і назад з випадами; ата-
ки стрілою тощо.

ІІ.1. «рухи для підготовки атак та захистів»:  - тех-
ніка пересувань і рухів зброєю, за допомогою яких 
фехтувальники, маневруючи по доріжці, навчаються 
володіти дистанцією, зберігати її, підбирати вірну 
дистанцію для виконання атак та захистів, навмисно 
розривати або зберігати дистанцію, перехоплювати 
ініціативу під час пересувань з метою оволодіти дис-

танцією тощо;
ІІ.2.  «атаки» - техніка конкретних атак (простих і 

складних) та їх техніко-тактичні різновиди (відповід-
ні, контратаки, повторні, хибні);

Прості атаки: три основних види нанесення уколу: 
прямо, з переведенням, з перенесенням;

Складні атаки: - атаки з обманюванням, з дією на 
зброю (ударом, надавлюванням та захопленням – пря-
мо, півколовими та круговими рухами) і комбіновані 
(поєднання дій на зброю, обманювань та уколів);

ІІ.3. «захисти» - техніка простих і складних захис-
тів та їх техніко-тактичні різновиди (уступаючи, уза-
гальнюючи);

Прості захисти – виконуються прямими, півколо-
вими та коловими рухами зброї в момент завершення 
атак партнера з перехопленням їх початку;

Складні захисти – вбирають в себе рухи двох і 
більше простих захистів, які поєднують прямі, півко-
лові, кругові рухи зброєю;

Уступаючи захисти – виконуються проти атак із за-
хопленнями зброї;

Узагальнюючи захисти – використовуються з ме-
тою перехоплення зброї  бійця який атакує, у одній з 
можливих ліній уколу, ще не визначених тим бійцем, 
який захищається;

ІІ.4. «багато темпові атакуючи-захисні зв’язки»: 
складаються з декількох атак та захистів партнерів, 
виконуються з метою нанесення уколу і водночас за-
побігаючи його отримання. Відсутність відповіді піс-
ля взятого захисту, або його затримка, дають можли-
вість тому хто атакує продовжити рух повторно для 
нанесення уколу.     

ІІІ. «Положення і рухи зброєю у поєднанні з пе-
ресуваннями» - поєднання рухів перших двох груп: 
посилання зброї вперед різноманітними способами та 
нанесення уколів (ударів) з кроками вперед, кроками і 
випадами, кидками, зміни позицій на місті, з шагами 
вперед і назад, стрибками, пострибами тощо.  

Всі ці класифікації засобів фехтування складені 
для спортивних секцій. І тому, вони (засоби, прийоми 
і бойові дії) конкретизують зміст техніко-тактичної  
і самостійної підготовки. Засоби фехтування, як на-
вчальної дисципліни у вузі, за своїм впливом, наго-
лошують на організації тренувальних занять з фех-
тування, враховуючи формування фізичної культури 
особистості майбутнього педагога:

Засоби впливу на фізичний стан студентів1. : загаль-
но розвивальні, підготовчі, спеціальні спортивно-
гімнастичні вправи, допоміжні види спорту та 
підготовка до складання нормативів державного 
тестування. Основні вправи без зброї та зі зброєю, 
прийоми і бойові дії фехтування які виконуються 
без противника, з умовним противником, з парт-
нером або тренером; бойові схватки, вільні бої, які 
проводяться з різними противниками, з тренером; 
навчальні, спеціальні, календарні змагання, суддів-
ство змагань та бойова практика.
Засоби впливу на психічний стан студентів2. : пси-
хологічна та морально-вольова підготовка фехту-
вальника. Розвиток спеціальних психічних якостей 
(стійкість до впливу стресових факторів; витрива-
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лість під час напруженої змагальної боротьби; роз-
виток тактичної ініціативи; здібність до подолання 
зовнішніх та внутрішніх перешкод; подолання пси-
хологічних бар’єрів, тощо) і регуляція емоційно-

психічних станів під час проведення занять та боїв, 
фехтувальна етика є важливою ланкою навчання 
фехтуванню.  
Засоби впливу на особистість:3.  теоретичні і мето-

Рис. Модель змісту навчальної дисципліни «Фехтування»
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дичні знання з теорії та методики фізичного вихо-
вання та фехтування; самостійне виконання ранко-
вих  фізичних вправ для формування і підтримки 
фізичних якостей, вправ з елементами техніки окре-
мих прийомів у домашніх умовах, закалювання, до-
тримання режиму дня і правил гігієни.
Контролюючі засоби: 4. медичний контроль: плано-
вий щорічний і поточний; педагогічний контроль: 
спостереження, опитування, тестовий контроль, за-
ліки і самоконтроль. 

Засоби які забезпечують навчальний процес: 
матеріально-технічна база університету – зали, пло-
щадки, стадіон, роздягальні, душові, зброя, споря-
дження, спортивна форма, обладнання, інвентар.

На основі викладеного вище, можна створити 
модель змісту навчальної дисципліни «Фехтування» 
(рис.).

Фехтування як навчальна дисципліна здійснюєть-
ся в навчальному процесі ХНПУ імені Г.С.Сковороди 
(як базова, спортивна та рекреативна дисципліна), а 
також у позанавчальний час – додатково як спортив-
на діяльність, що вимагає поєднання лекційних (те-
оретичних), практичних (тренувально-методичних та 
змагальних) занять. Відповідно, навчальну дисциплі-
ну «фехтування» можна визначити як:

засіб фізичного виховання студентів•  для форму-
вання теоретико-методичних знань і вмінь щодо 
фізкультурної діяльності (понятійного апарату, пе-
дагогічних принципів і прийомів, особливостей ме-
тодики виконання фізичних вправ, тощо); підтримки 
і корегування їхнього фізичного розвитку; фізичних 
якостей; розвитку морально-вольових якостей; фор-
мування професійних якостей щодо фізкультурної 
діяльності майбутніх педагогів.
їх спортивну діяльність• , всі компоненти щодо за-
собу фізичного виховання студентів, з акцентом на 
техніко-тактичну і морально-вольову підготовку 
студентів. 
фізичну рекреацію• , зміну видів діяльності, з акцен-
том на самостійну підготовку студентів (виконання 
домашніх завдань з обов’язковим контролем з боку 
викладача), для студентів факультетів, де має місце 
скорочення академічних годин на цю дисципліну.
фізичну реабілітацію студентів• , яка здійснюється 
в окремих групах ЛФК.

Таким чином, необхідна програма навчального 
курсу «Фехтування», яка має три рівні з урахуванням 
фізичної підготовленості, мотивацій студентів щодо 
спортивної діяльності і кількості годин, які відводять-
ся на «Фізичне виховання».

Висновки
Створена нами модель навчальної дисципліни 

«Фехтування» доводить, що засоби фехтування че-
рез зміст її програми мають вплив на фізкультурно-
спортивну діяльність, фізичне вдосконалення, 
мотиваційно-ціннісне відношення до цієї діяльності й 
надбання педагогічних знань та здатності педагогіч-
ного мислення студентів-майбутніх педагогів. І тим 
самим сприяють формуванню їх фізичної культури.

Подальші дослідження передбачають обґрунтува-
ти методику викладання фехтування як виду фізично-
го виховання у вищому педагогічному навчальному 
закладі.
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Досвід формування здорового способу життя учнів старших 
класів у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття)

Єрмакова Т.С.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотації:
Узагальнено та проаналізовано 
досвід формування здорового спо-
собу життя старшокласників у ві-
тчизняній педагогіці другої полови-
ни ХХ століття. Виявлено основні 
напрями формування здорового 
способу життя старшокласників у 
досліджуваний період. Схарактери-
зовано форми навчальної діяльнос-
ті, форми організації навчального 
дня, форми виховання, визначено 
особливості діяльності гуртків та 
секцій як форм позашкільної роботи 
школярів. Визначено основні мето-
ди формування здорового способу 
життя старшокласників. Конкрети-
зовано засоби формування здоро-
вого способу життя учнівської моло-
ді: засоби наочної агітації та засоби 
масової інформації.

Ермакова Т.С. Опыт формирования здо-
рового образа жизни учеников старших 
классов в отечественной педагогике (вто-
рая половина ХХ столетия). Обобщен и 
проанализирован опыт формирования здо-
рового образа жизни старшеклассников в 
отечественной педагогике второй половины 
ХХ столетия. Выявлены основные направле-
ния формирования здорового образа жизни 
старшеклассников в исследуемый период. 
Охарактеризованы формы учебной деятель-
ности, формы организации учебного дня, 
формы воспитания, определены особенно-
сти деятельности кружков и секций как форм 
внешкольной работы школьников. Опреде-
лены основные методы формирования здо-
рового образа жизни старшеклассников. 
Конкретизированы средства формирования 
здорового образа жизни учащейся молоде-
жи: средства наглядной агитации и средства 
массовой информации.

Iermakova T.S. Experience forming 
of healthy way of life of senior pupils 
in native pedagogic (second half of 
XX century). Generalized and analy-
sed experience of forming healthy way 
of life of senior pupils in native peda-
gogic of the second half of XX century. 
Basic directions of forming healthy way 
of life of senior pupils are exposed in 
a probed period. The forms of educa-
tional activity, forms of organization of 
educational day, forms of education 
are described. The features of activity 
of groups and sections are certain as 
forms of out-of-school work of school-
children. The basic methods of forming 
healthy way of life of senior pupils are 
certain. Facilities of forming healthy 
way of life of studying young people are 
specified: facilities of evident agitation 
and medium of communication.

Ключові слова:
здоровий спосіб життя, старшо-
класники, формування, напрями, 
форми, методи, засоби.

здоровый образ жизни, старшеклассни-
ки, формирование, направления, формы, 
методы, средства.

healthy way of life, senior pupils, 
forming, directions, forms, methods, 
facilities.

Вступ1

Сучасне суспільство характеризується різноманіт-
тям негативних впливів оточуючого середовища на 
здоров’я молоді. Окрім того, різке скорочення заходів 
оздоровчого спрямування серед молоді і одночасне 
стрімке зростання привабливих та несприятливих 
для здоров’я видовищ дають стійкі ознаки зниження 
якості життя. Про це свідчать неутішні дані всесвіт-
ньої організації охорони здоров’я, державних органів 
влади та інших організацій, що опікуються здоров’ям 
молоді. 

Аналіз літературних джерел із проблеми форму-
вання здорового способу життя старшокласників у 
другій половині ХХ століття свідчить про те, що в 
цей час відбувався активний процес пошуку нових 
напрямів, форм, методів та засобів формування здо-
рового способу життя школярів, а також збережен-
ня та зміцнення їхнього здоров’я. Рішенню проблем 
формування здорового способу життя присвячено 
праці сучасних науковців Л.Сущенко, Г.Апанасенко, 
М.Гончаренко, Т.Бойченко, Г.Будагьянц, О.Вакуленко, 
В.Горащук, О.Дубогай, С.Закопайло, О.Іонова, 
С.Кириленко, В.Кузьменко, С.Лапаєнко, С.Омельченко, 
В.Оржеховська, Н.Побірченко, В.Шпак та інш. Разом 
з тим сучасна практика потребує більш глибокого ви-
вчення досвіду того історичного періоду, коли рівень 
здоров’я старшокласників знаходився на значно ви-
щому рівні, ніж сучасний.

Робота виконана згідно плану НДР Харківсько-
го національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – узагальнити та проаналізувати 

досвід формування здорового способу життя старшо-
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класників у вітчизняній педагогіці у другій половині 
ХХ століття.

Результати дослідження.
Вивчення практики реалізації формування здоро-

вого способу життя старшокласників дозволив виді-
лити основні напрями розв’язання даної проблеми: 
формування здорового способу життя старшоклас-
ників у навчальній діяльності (у процесі вивчення 
обов’язкових предметів оздоровчого спрямування та 
факультативних курсів); формування здорового спо-
собу життя старшокласників у виховній роботі (поза-
класній та позашкільній діяльності); взаємодія школи 
й сім’ї у формуванні здорового способу життя стар-
шокласників.

Отже, формування здорового способу життя 
старшокласників під час навчальної діяльності на 
першому визначеному етапі (50-ті – 60-ті рр.) сприяло 
насамперед викладання таких предметів, як фізична 
культура та трудове навчання й виховання (труд), що 
передбачали обов’язкові знання з гігієни й організації 
правильного режиму дня [2; 18; 36]. Так, заняття фі-
зичною культурою мали різну спрямованість. Відпо-
відно до шкільної програми 1954 р. школярі займали-
ся гімнастикою. Із 1960 р., окрім гімнастики, почали 
викладати також легку атлетику та баскетбол. Під час 
занять фізичною культурою активно використовува-
лися рухові ігри, що проводилися, як правило, на від-
критому повітрі. Відповідно до навчальних програм із 
учнями, яких було віднесено до спеціальної медичної 
групи за станом здоров’я, передбачалося проведення 
занять із фізичної культури у спеціальних групах ко-
регуючої й лікувальної гімнастики.

У 50-60-х роках ХХ століття важливого значення 
набуло активне залучення школярів до занять трудом. 
Це було пов’язано зі зміною освітньої урядової полі-
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тики, запровадженням політехнічного навчання, про-
веденням експерименту з виробничого навчання учнів 
старших класів. У зв’язку з цим у шкільній практиці 
склалася певна методика організації трудової діяль-
ності школярів, що передбачала чітке планування пра-
ці, її організований початок, правильну організацію 
процесу праці та вмілий облік і оцінку її результатів 
[5, с. 343-348].

Програмою з практичних занять у навчальних 
майстернях для учнів 8-10 класів було передбачено 
різні види праці по дереву та металу. Через виконан-
ня різноманітних робіт організм школяра отримував 
різнобічне навантаження. У свою чергу постійний 
рух тренував мускулатуру та зміцнював нервову сис-
тему. Тому шкільні майстерні повинні були відпові-
дати всім санітарно-гігієнічним вимогам. Однією з 
головних умов роботи в майстерні став інструктаж 
із техніки безпеки. Тому найголовнішим завданням 
учителя було докладно пояснити своєрідність такого 
навчального приміщення, розповісти про машини, 
верстати та інструменти, з якими доведеться працю-
вати. Особлива увага учнів повинна була приверта-
тися до рухомих частин верстатів та інших деталей, 
що при неправильному використанні можуть нанести 
травму. Основними гігієнічними вимогами до здій-
снення трудового навчання були: освітленість май-
стерні, провітрювання приміщення, щоденне вологе 
прибирання, відповідність висоти верстата росту 
школяра [20].

Важливим засобом формування здорового спо-
собу життя старших школярів у процесі навчальної 
діяльності були також такі дисципліни, як початкова 
військова підготовка (для хлопчиків), що була введена 
на початку 50-х років); біологія (анатомія і фізіологія 
людини), етика та ін. Так, шкільний курс біології, по-
ряд зі завданнями, спрямованими на засвоєння біоло-
гічного знання, мав велике значення для гігієнічного 
виховання школярів, ознайомлення їх з необхідними 
відомостями з охорони здоров’я, прищеплення учням 
міцних гігієнічних навичок [17, с. 47-51]. 

У процесі вивчення етики прищеплення гігієніч-
них навичок тісно пов’язувалося з естетичним вихо-
ванням, доглядом за тілом і одягом, дотриманням осо-
бистої гігієни тощо [20].

Слід відмітити, що значну роль у гігієнічному 
вихованні школярів відігравали й належні умови в 
школі. До уваги бралися такі моменти, як предмети 
обладнання шкільного кабінету, що повинні були від-
повідати гігієнічним вимогам (перш за все зросту та 
віку школяра); правильне розташування шкільних 
парт у класі; достатнє освітлення (природне або штуч-
не) кабінету; колір приміщення та обладнання. Усі ці 
вимоги мали відповідати санітарним нормам та держ-
стандартам [7]. 

У 70-80-х роках ХХ століття було внесено певні 
зміни в шкільні навчальні плани. Зокрема було збіль-
шено кількість годин, що відводилися на заняття фі-
зичною культурою у старших (9-10) класах. Так, за 
навчальним планом 1971/1972 навчального року на 
фізичну культуру відводилось 2 години на тиждень і 

додатково 1 година (зі середини 80-х рр.. – 2 години) 
за рахунок факультативних занять [3]. За навчальною 
програмою, що діяла в досліджуваний період, окрім 
уже звичних для школярів спортивних ігор (гімнас-
тика, легка атлетика, баскетбол), у заняття фізичною 
культурою було введено лижну підготовку (за від-
сутністю снігу – кросову підготовку) та за вибором 
школярів – баскетбол або волейбол. Таке чергування 
видів спорту було зумовлено умовами матеріальної 
бази кожної школи та спеціалізацією вчителя фізичної 
культури.  Як і в попередні роки, значна увага при-
ділялася дотриманню правил безпеки та гігієнічних 
вимог на уроках фізичної культури [15]. Як і раніш, у 
школах проводилися окремі заняття з фізичної культу-
ри зі школярами з погіршеним станом здоров’я. Такі 
школярі об’єднувалися у групи, де для них під нагля-
дом шкільних лікарів проводили лікувальну фізичну 
культуру.

На початку 70-х рр.. відбулася диференціація на-
вчання хлопців та дівчат: для хлопців-старшокласників 
програма фізичного виховання передбачала військову 
підготовку, що містила в собі елементи фізичної куль-
тури, а для дівчат було розроблено комплекс з худож-
ньої гімнастики з метою формування в них естетичних 
рухів [36, с. 158-165]. Завдяки цьому військова підго-
товка з цього часу набула значної «популярності».

На формуванню здорового способу життя шко-
лярів у процесі трудового навчання значною мірою 
вплинуло прийняття рішення про реформу загально-
освітньої та професійної школи (1984 р.). Завдяки 
цьому було збільшено час на трудове навчання та про-
дуктивну працю, введено урочну суспільно-корисну 
продуктивну працю [23]. Так, обов’язкова суспільно 
корисна продуктивна праця передбачала у 8-9 класах 
3 години на тиждень, у 10-11 класах – до 4 годин на 
тиждень; щорічна трудова практика учнів 9 класів – 
16 днів по 4 години, у 10 класах – 20 днів по 6 годин; 
залучення школярів до праці під час літніх канікул у 
складі різних трудових об’єднань – для учнів 9 класів 
– до 4 годин, 10-11 класів – до 6 годин на день [26, с. 
18-26]. 

Не менш важливе значення у вирішенні проблеми 
формування здорового способу життя старшокласни-
ків мав курс біології, завдяки якому школярі засвою-
вали знання з особливостей будови людського тіла, 
прийоми визначення правильної постави людини, 
впливу фізичних навантажень на організм, фактори, 
що зберігають або руйнують здоров’я людини тощо. 

Варто підкреслити, що на розглядуваному етапі не 
лише вчителі біології, а й усі шкільні педагоги були 
зобов’язані проводити гігієнічне виховання школярів 
у процесі викладання своїх дисциплін, здійснювати 
заходи, спрямовані на формування здорового способу 
життя учнів. Це було наслідком реформи школи (1984 
р.), що поклала на вчителів і адміністрацію школи від-
повідальність перед державою за збереження й зміц-
нення здоров’я школярів [11].

Міністерством освіти СРСР було видано спеці-
альний документ із гігієнічного виховання школярів 
«Приблизний обсяг знань та навичок школярів різних 
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вікових груп із питань гігієни та охорони здоров’я», 
якого дотримувалися шкільні вчителі й у якому було 
викладено такі теми для проведення занять: оздоров-
че значення фізичної культури та загартування; гігієна 
розумової праці; гігієна політехнічного навчання; сус-
пільна та особиста гігієна, запобігання інфекційних 
хвороб; гігієна харчування; профілактика травматиз-
му; статеве виховання. Визначений приблизний обсяг 
гігієнічних знань та навичок відповідно до віку шко-
ляра сприяв чіткому контролю за проведеною вчите-
лем роботою [27].

Особливістю здійснення гігієнічного виховання 
старшокласників під час навчальної діяльності на 
досліджуваному етапі була тісна співпраця школи 
з Товариством Червоного Хреста (Червоний Півмі-
сяць). Завданням такої організації було надавати до-
помогу відділам народної освіти, охорони здоров’я та 
санітарно-гігієнічному вихованню школярів [8]. Разом 
з лікарями та вчителями учні проводили дослідження 
з вимірювання шуму в майстернях, у коридорах під 
час перерв; визначали рівень освітленості класу та ро-
бочих міст; вимірювали склад повітря у класах до та 
після занять.

Важливим кроком у практиці формування здоро-
вого способу життя школярів на етапі, що вивчається, 
було введення в розклад занять обов’язкової щоденної 
«години здоров’я» відповідно до ухваленого Мініс-
терством освіти СРСР рішення (1984 р.) про прове-
дення «години здоров’я» в режимі навчального дня в 
усіх школах та класах [29]. Організаційно-методичне 
забезпечення «години здоров’я» покладалося на вчи-
телів фізичної культури й військових керівників. Їхнім 
завданням було визначити зміст «години здоров’я» 
для кожної вікової групи, погодити його з навчальни-
ми вимогами своїх предметів, забезпечити оздоровчу 
спрямованість занять та їх безпеку, обладнати місця 
занять необхідним спортивним інвентарем. У орга-
нізації «години здоров’я» шкільні педагоги спира-
лися на досвід учителів-новаторів, відшукували нові 
шляхи підвищення результативності фізкультурно-
оздоровчих заходів, удосконалювали методику їх про-
ведення.

Значним моментом для формування здорового спо-
собу життя школярів було прийняття наприкінці 80-х 
рр.. програми курсу «Людина та її здоров’я» (9 клас, 
65 годин) у рамках шкільної дисципліни «Біологія», 
що розширювала коло необхідних школярам знань і 
вмінь гігієнічного змісту [14]. 

Формування здорового способу життя старшо-
класників у процесі викладання шкільних предметів 
залишалося одним з провідних напрямів і у 90-х ро-
ках ХХ століття. До таких навчальних дисциплін, які 
тим чи іншим способом містили знання про здоров’я 
людини, його зміцнення та збереження, відносилися: 
фізична культура, труд, основи безпеки життя, основи 
здоров’я, основи валеології, біологія, допризовна під-
готовка та медико-санітарна підготовка.

Початок 90-х років минулого століття ознамену-
вався започаткуванням нових підходів до формування 
здорового способу життя школярів, що вплинуло на 

процес навчання всіх предметів. Зокрема школярі під 
час занять фізичними вправами на заняттях з фізичної 
культури отримували міцні знання не лише з гігієни 
(як це було на попередніх етапах), а й з анатомії та 
фізіології, культури рухів, формування правильної 
постави. Учні, які займалися у спеціальних медичних 
групах, обов’язково відвідували уроки фізичної куль-
тури, брали участь у підготовчій і заключній части-
нах, а під час основної частини виконували вправи, 
вивчені на заняттях у спеціальній групі. Такі заняття 
вже проводилися без нагляду лікарів.

Важливе значення в контексті досліджуваної про-
блеми на розглядуваному етапі мало вивчення навчаль-
ної дисципліни «Основи безпеки життя», об’єктом 
якої було визначено безпеку життя й здоров’я особис-
тості. Не меншу значущість у навчанні учнів старших 
класів мали такі предмети, як «Основи здоров’я» та 
«Основи валеології».

Для формування вмінь і навичок здорового спо-
собу життя важливе значення мало вивчення таких 
навчальних дисциплін, як: допризовна підготовка 
хлопців, що, поряд з формуванням навичок виконання 
прийомів, дій і нормативів з військової справи, спри-
яла здійсненню медико-санітарної та фізичної підго-
товки школярів; медико-санітарна підготовка дівчат, 
яка надавала можливість школяркам попрактикува-
тися в наданні першої медичної допомоги при пере-
ломах та опіках; накладанні стерильних пов’язок та 
джгутів тощо.

Однак, протягом досліджуваного етапу деякі 
шкільні предмети почали втрачати своє значення в 
цілому й для формування здорового способу життя 
школярів зокрема. Перш за все це стосується трудо-
вого навчання. Причиною такого явища стало погір-
шення навчально-матеріальної бази, неконкурентно-
спроможність виробів, виготовлених учнями. Лише в 
деяких школах країни трудове навчання залишилося 
на належному рівні.

Другим важливим напрямом формування здоро-
вого способу життя була участь старшокласників 
у виховній роботі – позакласній та позашкільній ді-
яльності.

Однією з принципових особливостей виховної ро-
боти на першому встановленому етапі (50-ті – 60-ті 
рр.. ХХ століття), як і всієї радянської системи осві-
ти й виховання, було охоплення всіх учнів виховним 
впливом у процесі навчання і поза ним. Система по-
заурочної роботи продовжувала виховання під час 
уроків – світоглядне, розумове, трудове, естетичне, 
фізичне, гігієнічне [1, с. 1-14]. 

Особливо масовий характер позакласна та поза-
шкільна фізкультурно-оздоровча й спортивна діяль-
ність набула після затвердження другого фізкультур-
ного комплексу «Готовий до праці й оборони (ГПО)» 
[22]. Із метою залучення якомога більшої кількості 
школярів у навчальних закладах створювалися фіз-
культурні колективи, які формували навчальні групи 
з підготовки та здачі норм комплексу ГПО.

При школах створювалися також спортивні секції 
для тих учнів, яким подобалося займатися спортом. 
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Завданнями таких секцій було виховання інтересу до 
занять спортом, підвищення рухової активності шко-
лярів, підготовка школярів до участі в районних та 
міських змаганнях за команди школи [6].

Самою масовою формою діяльності на досліджу-
ваному етапі, що охоплювала всіх школярів, було про-
ведення «днів фізичної культури та спорту» (з пері-
одичністю 5-6 разів протягом навчального року) [12, 
с. 230-231]. Основними заходами, що проводилися в 
ці дні, були екскурсії, прогулянки, походи, рухові ігри 
на свіжому повітрі, атракціони, катання на санчатах 
та лижах, масові відвідування катка, фізкультурні свя-
та, спортивні змагання. Такі заходи мали позитивний 
вплив на здоров’я школярів, сприяли організації пра-
вильного відпочинку в житті школярів, підносили фі-
зичне виховання та спорт на більш високий рівень.

Найважливішим і найцікавішим видом позакласної 
діяльності школярів було проведення спортивних зма-
гань, що передбачалися річним планом. Основою для 
складання програми змагань слугувала шкільна на-
вчальна програма з фізичної культури [24, с. 71-73]. 

Із 1954 р. в низці шкіл Радянського Союзу почали 
організовувати фестивалі для підлітків, а також «това-
риські зустрічі». На зустрічах, у які залучали велику 
кількість учасників та глядачів, проводилися лише ру-
хомі ігри, що прищеплювали школярам любов до різ-
них спортивних ігор, сприяли підвищенню загального 
рівня фізичної підготовленості школярів, оволодінню 
ними елементами техніки та тактики в команді. 

Для формування здорового способу життя стар-
шокласників у позакласній роботі важливе значен-
ня мали також клуби суботнього та недільного днів 
фізкультурно-оздоровчої спрямованості та шкільні 
спортивно-оздоровчі та туристичні табори, що почали 
організовуватися з 60-х років ХХ століття та відвід-
увалися школярами під час канікул [4; 456]. 

Найважливішу роль у позашкільній діяльності 
школярів мали також такі заклади, як дитячі юнацько-
спортивні школи (ДЮСШ), будинки піонерів, дитячі 
туристські станції, піонерські табори. Важливого зна-
чення надавалося також різним напрямам виховання 
школярів за місцем мешкання.

Слід відмітити, що по всій країні активно створю-
валися ДСТ, що були основною формою організації 
фізкультурно-спортивного руху в СРСР на громад-
ських засадах. Діяльність громадсько-добровільних 
товариств сприяла реалізації індивідуальних запитів 
та бажань людей щодо занять спортом або фізичною 
культурою. Окрім ДСТ, у СРСР активно діяли клуби 
за інтересами, спортивно-технічні клуби ДТСААФ і 
ТСОВІАХІМ та інші. Спільно з Міністерством охо-
рони здоров’я УСРС щорічно розглядалися підсумки 
роботи з фізичного виховання та зміцнення здоров’я 
школярів. Тому Міністерством освіти УСРС було за-
пропоновано розширити мережу дитячих спортивних 
шкіл, особливо в сільській місцевості та створити на 
їхній базі спеціалізовані школи [31, с. 14].

Значну роботу з фізичного виховання старшоклас-
ників проводили домоуправління, робітники яких 
разом із батьками та дітьми будували постійно діючі 
спортивні майданчики. 

За місцем мешкання створювали фізкультурно-
спортивні підліткові та юнацькі клуби, метою яких 
було зміцнення здоров’я, організація активного від-
починку та дозвілля. Завданнями такого клубу були 
популяризація та пропаганда фізичної культури, ма-
сових видів спорту, туризму, Всесоюзного фізкуль-
турного комплексу ГПО, залучення до систематичних 
занять фізичною культурою та спортом, перевихован-
ня «важких» дітей та підлітків. За місцем мешкання 
школярів також організовувалося проведення ранко-
вої гімнастики, занять груп, секцій або команд з різ-
них видів спорту, спортивні змагання серед школярів 
одного дому або декількох домів, туристські походи, 
колективні лижні походи тощо [12, с. 252-259].

Великою популярністю користувалися щоріч-
ні спартакіади серед старшокласників (зокрема 
«Юність» та «Здоров’я»), що влаштовувалися при 
ЖЕО та збирали велику кількість не тільки учасників, 
а й глядачів. Не меншу популярність мали змагання 
дитячих дворових команд на призи «Шкіряний м’яч» 
та «Золота шайба» [31, с. 239-245].

Улітку велика робота проводилася в літніх піонер-
ських таборах, що мали великі можливості для органі-
зації різноманітних форм дозвілля школярів. Зокрема 
на території табору проводилися естафети, що мали 
туристську спрямованість, спортивні конкурси, спор-
тивні вечори, присвячені початку або закінченню змі-
ни, рухові ігри. Для тих школярів, які не мали змогу 
поїхати кудись влітку, в місті організовувалися міські 
піонерські табори, що мали такий же план роботи, як 
і звичайний табір.

Таким чином, позакласна та позашкільна діяль-
ність зі школярами на першому встановленому етапі 
міцно ввійшла в життя як невід’ємна частина всієї 
системи роботи радянської школи, зробила значний 
внесок у справу формування здорового способу життя 
учнів.

Як і на попередньому, на другому встановленому 
етапі (70-ті – 80-ті рр.. ХХ століття) для формування 
здорового способу життя старшокласників величезне 
значення мала позакласна та позашкільна робота зі 
школярами. Так, у основу річних навчально-виховних 
планів роботи школи з гігієнічного виховання стар-
шокласників покладалися заходи, що були передба-
чені в п’ятирічних цільових комплексних програмах 
«Здоров’я», що було розроблено відповідними мініс-
терствами та відомствами. 

Із прийняттям нового Всесоюзного фізкультурного 
комплексу «Готовий до праці та оборони СРСР» (ГПО) 
(1972 р.) в позакласну та позашкільну фізкультурно-
оздоровчу й спортивну діяльність прагнули залучити 
все більшу кількість школярів. 

Фундаментом позакласної діяльності залишали-
ся, як і раніш, спортивні змагання. Основою цих зма-
гань у школі стали Всесоюзні дитячі спортивні стар-
ти «Старти надії», що були найважливішим кроком 
у розвитку фізичної культури і спорту серед молоді 
[13]. 

На етапі, що вивчається, провідну роль у системі 
позашкільної виховної роботи належала, як і раніш, 
позашкільним дитячим закладам: дитячі екскурсійно-
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туристські станції, дитячо-юнацькі спортивні школи, 
клуби, секції, при будинках та палацах піонерів, гурт-
ки зі загальної фізичної підготовки (гімнастика, легка 
атлетика, спортивні ігри) та з технічних видів спорту 
(стрілецькому, мотоциклетному), з різних видів туриз-
му, позашкільна робота місцем мешкання школярів.

Досить популярними серед школярів були також 
змагання дворових команд із різних видів спорту. Такі 
клуби ЦК ВЛКСМ, як «Золота шайба», «Нептун», 
«Плетений м’яч», «Біла тура», «Стрімкий м’яч», 
«Чудо шашки», об’єднували дитячі команди різних 
віків [7, с. 11-15].

У 90-х роках ХХ сторіччя безперечним позитив-
ним моментом організації формування здорового спо-
собу життя школярів у позакласній та позашкільній 
діяльності слід вважати проведення обов’язкових 
днів здоров’я з періодичністю один раз, а за бажанням 
школи й два рази на рік. 

У школах України проводилися загальношкільні 
заходи валеологічної спрямованості: «Тижні екології 
й здоров’я», інсценовані «Вечори здоров’я», тематич-
ні книжні виставки, читацькі конференції, театралізо-
вані вистави («Суд над цигаркою», «Алкоголь – ворог 
людини»), вікторини, олімпіади, конкурси, КВК та ін. 

На розглядуваному етапі позитивний вплив на 
формування здорового способу життя мала участь 
школярів у дитячо-юнацьких організаціях – таких, як 
«Гарт», «Пласт», «Соколи», «Зелений світ», «Рух за 
здоровий спосіб життя» та ін.

Разом із тим ті негативні тенденції, що протягом 
1990-х рр.. спостерігалися в позакласній та позашкіль-
ній роботі в цілому, не могли не вплинути й на форму-
вання здорового способу життя учнів. Так, спортивні 
змагання серед школярів на етапі, що вивчається, про-
водилися. До того ж, за ініціативою Президента Укра-
їни щорічно проводилися Всеукраїнські літні спор-
тивні ігри. Водночас шкільні спортивні гуртки через 
недостатність фінансування було спочатку зроблено 
платними, а деякі зовсім закрито.

Некращим чином були справи й у організації по-
зашкільної діяльності. Свою роботу припинила біль-
шість спортивних клубів, гуртків при ЖЕКах: тільки 
за три роки (з 1991 по 1993) закрились більш ніж 900 
таких закладів, було скорочено 500 посад педагогів-
організаторів спортивної роботи з населенням за міс-
цем проживання [10]. Як і раніш, працювали лише 
спортивні секції при ДЮСШ. 

На жаль, значним чином потерпіла також і унікаль-
на налагоджена система оздоровлення й відпочинку 
дітей у літніх таборах, розташованих у мальовничих 
місцях. За часів незалежності з економічних причин 
перестало працювати багато позаміських таборів: 
більшість територій, на яких було розташовано табо-
ри, стали приватною власністю, а самі табори почали 
використовуватися не за прямим призначенням.

Важливе значення в досліджуваний період мала ре-
алізація тісного зв’язку школи та сім’ї й формування 
здорового способу життя старшокласників у родині. 
Саме сім’ї належить вирішальна роль у забезпеченні 
таких складових здорового способу життя, як закалю-

вання організму, виховання навичок особистої гігієни 
в побуті, формування правильної осанки, зміцнення 
й подальше вдосконалення рухових умінь і навичок. 
У сім’ї виховуються звички до систематичних занять 
фізичними вправами і правильного використання по-
вітря, води, сонця. До того ж, від особистого прикладу 
матері або батька, від змісту виховання дитини в сім’ї 
залежить виробка «імунітету» до шкідливих звичок, 
до негативних впливів, з якими старшокласник буде 
стикатися з розширенням кола його взаємодії й спіл-
кування зі зовнішнім середовищем у процесі соціалі-
зації й соціальної адаптації до нових умов.

Отже, для 50-60-х років характерною була взаємо-
дія школи та сім’ї у формуванні здорового способу 
життя школярів, а саме: педагогічна пропаганда серед 
батьків, виховання здоровим духом та тілом. До того 
ж, яскравим прикладом такого співробітництва стала 
педагогічна практика В.Сухомлинського, який був пе-
реконаний, що турбота про здоров’я дитини неможли-
ва без зв’язку зі сім’єю [32, т.3; с.103]. 

У 70-80-х роках педагогами також робився осо-
бливий наголос на необхідності єдності сімейного й 
суспільного виховання школярів, на посиленні ролі 
сім’ї для розв’язання завдань усебічного розвитку 
особистості. Для даного етапи характерними у цьому 
питанні було: пожвавлення роботи шкіл із батьками, 
проведення значної роз’яснювальної роботи серед 
батьків з питань підготовки дітей до життя, до участі 
в продуктивній праці, різнобічне вивчення сім’ї учня 
(відвідування на дому, проведення бесід), батьки на-
давали значну допомогу в справі фізичного, трудово-
го, гігієнічного виховання, формування їхнього здоро-
вого способу життя школярів.

На першому (50-ті – 60-ті рр..) та другому (70-ті 
– 80-ті рр..) визначених етапах широкого розповсю-
дження набули різноманітні форми педагогічної про-
паганди – лекції, семінари, конференції, бесіди, а та-
кож позакласний педагогічний всеобуч (з кінця 70-х 
– початку 80-х рр..); організовано роботу університету 
педагогічних знань для батьків (працював кожну дру-
гу суботу місяця), тематика лекцій якого стосувалася 
широкого кола питань, пов’язаних із формуванням 
здорового способу життя школярів; регулярно прово-
дилися зустрічі учнів і батьків з відомими й цікавими 
людьми (медичними працівниками, спортсменами та 
ін.), організовувалися різні спільні заходи.

Слід підкреслити, що особливої актуальності ця 
проблема набула у 90-х рр.. ХХ століття, протягом 
яких намітився значний розрив між школою й сім’єю, 
відбулося ослаблення виховної функції сім’ї та відпо-
відальності батьків за виховання дітей. Це негатив-
но вплинуло на процеси виховання школярів у ціло-
му й у формуванні їхнього здорового способу життя 
зокрема. Досить поширеною формою організації 
спільної діяльності, спілкування педагогів і батьків у 
досліджуваний період було надання консультативно-
інформаційної допомоги батькам із формування здо-
рового способу життя учнів.

Форми організації формування здорового спо-
собу життя старшокласників у другій половині 
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ХХ століття. У наукових джерелах існує багато кла-
сифікацій організаційних форм навчання й виховання 
учнів. Насамперед форми поділяються на навчальні й 
виховні. За часовою ознакою розрізняють постійноді-
ючі й епізодичні; за способом організації виділяють 
індивідуальні, колективні, фронтальні, групові фор-
ми; за простором – шкільні (класні й позакласні) та 
позашкільні. Зокрема до класних форм відноситься 
перш за все урок; до позакласних – домашня робота 
школярів, екскурсія, факультативи, консультації, до-
даткові заняття з учнями, предметні гуртки, наукові 
товариства, олімпіади, конкурси, виставки. 

На підставі аналізу еволюційного шляху розви-
тку проблеми формування здорового способу життя 
старших школярів, було схарактеризовано форми на-
вчальної діяльності, форми організації навчального 
дня, форми виховання, визначено особливості діяль-
ності гуртків та секцій як форм позашкільної роботи 
школярів.

Навчальні форми. Найбільш ефективним спосо-
бом отримання систематизованих знань про здоров’я, 
оволодіння вміннями і навичками ведення здорового 
способу життя є навчання. Тому однією з основних 
форм організації формування здорового способу жит-
тя старшокласників на розглядуваному етапі був урок, 
за допомогою якого засвоювався навчальний матеріал 
шкільних предметів оздоровчої спрямованості (фі-
зична культура, труд, біологія, етика, щоденна «годи-
на здоров’я», основи безпеки життя, основи здоров’я, 
основи валеології, допризовна підготовка та медико-
санітарна підготовка). Починаючи з 50-х років було 
сформульовано вимоги до уроку в цілому, до яких на-
лежали: сучасність, спрямованість на виконання соці-
альних вимог держави, врахування новаційних досяг-
нень педагогіки, соціології, психології та інших наук, 
передового педагогічного досвіду.

Так, для уроку фізичної культури на першому ета-
пі дослідження характерним було чітке планування 
уроків та розподіл вправ за принципом наступності 
проходження матеріалу [9]. На другому ж етапі, із уве-
денням нових програм з фізичної культури (1983/1984 
навчальний рік), значно розширилися можливості для 
творчості й ініціативи вчителів на уроках фізичної 
культури, вибору видів спорту відповідно до умов і 
можливостей школи, спеціалізації педагога, геогра-
фічних і кліматичних умов, в яких знаходилася школа 
[30].

Поряд з уроками фізичного виховання провідне 
місце у формуванні здорового способу життя старшо-
класників посідали уроки труда (трудового навчання). 
В радянський період удосконалення уроків трудового 
навчання й виховання було предметом постійної тур-
боти школи. Заняття проводилися в учнівських брига-
дах у шкільних майстернях. Учитель з метою забезпе-
чення безпечності занять не менш 20 хвилин відводив 
інструктажу. Окрім звичної роботи в майстернях, на 
уроках труда старшокласники читали художні твори, 
що розкривали роль праці в житті суспільства, писали 
твори на різні теми («Труд – справа честі», «Про слова 
й діла», «У труді народжується щастя» та ін.). Напи-

сання таких творів вимагало від школярів не тільки 
ознайомлення з певною літературою, а й спостережен-
ня за роботою інших людей під час екскурсій. Заняття 
працею пов’язувались з іншими предметами (зокрема 
з математикою), життєдіяльністю людей [5; 456].

Після прийняття постанови ЦК КПРС і Ради Міні-
стрів СРСР «Про подальше вдосконалення навчання, 
виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовку їх 
до праці» (1977) [31], у старших класах учні влітку 
проходили виробничу практику. Здійснення трудової 
підготовки мало різну спрямованість. Вона органі-
зовувалась у навчально-виробничих комбінатах, на-
вчальних цехах підприємств, шкільних і  трудових 
бригадах. Для цього широко залучалися кваліфіковані 
кадри підприємств і організацій [28].

Важливе значення надавалося педагогами органі-
зації уроків на третьому визначеному етапі (90-ті рр.. 
ХХ століття). Так, особлива увага під час уроків з фі-
зичної культури зверталася на самовдосконалення ру-
хової активності школярів, прищеплення їм здорового 
способу життя, на формування фізично загартованого 
й здорового покоління в цілому [19]. 

Значно змінився зміст уроків фізичної культури. 
Старшокласники, займаючись фізичними вправами на 
уроках з фізичної культури, поряд із знаннями з гігіє-
ни засвоювали й знання з анатомії та фізіології, куль-
тури рухів, формування правильної постави. Окрім 
обов’язкових теоретичних відомостей з фізичної 
культури, школярі займалися такими видами фізич-
ної культури, як: основна гімнастика, легка атлетика, 
баскетбол (для хлопців), волейбол (для дівчат), лижна 
підготовка, ковзанярська підготовка та обов’язково 
рухливі ігри. Програмою було передбачено також 
проведення максимальної кількості уроків на відкри-
тому повітрі [33]. 

Уроки початкової військової підготовки залиши-
лася майже без змін: тільки було вилучено військово-
спортивні ігри, що мали масовий характер.

Протягом 90-х років минулого століття трудове на-
вчання й виховання дещо втратило свої позиції.

Суттєвим нововведенням було впровадження уро-
ків з таких навчальних предметів, як «Основи безпеки 
життя», «Основи валеології» та «Основи здоров’я».

Поряд з уроком важливою формою навчання стар-
шокласників були семінарські заняття, запроваджені 
в 80-х рр.. минулого століття. Вони мали багато чого 
спільного з уроком: постійний склад школярів, лімі-
тований навчальний час, відповідність навчальних 
програм, керівна роль учителя. Відмінністю ж була 
вікова особливість – залучення старших школярів, 
від яких семінарське заняття вимагало більшої зосе-
редженості, більшої підготовки, ніж до уроку [16, с. 
72-74].

Навчальні курси оздоровчого спрямування допо-
внювалися факультативними заняттями. У 90-х рр.. 
в освітню практику втілювалися різні факультативні 
курси оздоровчого спрямування: «Людина», «Особис-
тість», «Діяльність людини», «Моє здоров’я» [35].

З огляду на проблему формування здорового спо-
собу життя школярів особливо важливим і цікавим 
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у педагогічній шкільній практиці другої половини 
ХХ століття було використання форм організації на-
вчального дня. Зокрема на першому етапі це були такі 
форми: гімнастика до занять у школі, фізкультурна 
пауза, фізкультурні хвилинки, організоване проведен-
ня перерв (фізкультурні перерви). Такі форми мали 
фізкультурно-оздоровчу спрямованість та сприяли фі-
зичному розвитку, зміцненню здоров’я, підвищенню 
якості навчання, вихованню дисциплінованості та по-
чуття колективізму.

На другому етапі гімнастика до занять проводи-
лася у 90 % усіх шкіл Радянського Союзу. А в таких 
республіках, як Білорусія, Латвія, Литва, Молдавія, 
Україна, цей показник був ще більшим [39]. Значно 
збільшилася також кількість шкіл, у яких почали орга-
нізовано використовувати рухливі перерви та щоденні 
годинні заняття з фізичних вправ у групах подовжено-
го дня [30, с. 81-90]. Водночас на відміну від попере-
днього етапу дещо втратили свої позиції фізкультурні 
хвилинки під час уроку. Такі хвилинки почали про-
водитися переважно в початковій школі.

На третьому етапі трансформаційні процеси в 
загальноосвітній школі, на жаль, негативно позначи-
лися на використанні форм організації навчального 
дня: вони через щільність навчального матеріалу були 
повністю викреслені з навчальних програм. Іноді за 
ініціативи вчителів такі форми застосовувалися, але 
здебільшого у початкових класах.

Форми виховання. Значною виховною формою, що 
використовувалася для формування здорового спосо-
бу життя старших учнів, було проведення тематичних 
«класних годин». На допомогу вчителеві у підготовці 
до «класних годин» за часів Радянського союзу на сто-
рінках журналу «Здоров’я» публікувалися спеціальні 
матеріали.

Важливою виховною формою було й проведення 
лекцій, спрямованих на гігієнічне виховання школя-
рів. Тематика лекцій була різноманітною. Зокрема на 
першому встановленому етапі (50-ті – 60-ті рр..) це 
були лекції на такі теми: «Особиста гігієна», «Раці-
ональне харчування», «Фізична культура та здоров’я 
школярів», «Паління й здоров’я», «Порушення поста-
ви та їх профілактика», «Зміцнення здоров’я під час 
канікул», «Здоров’я та вибір професії», «Гігієна ро-
зумової праці», «Режим дня школяра» тощо. До про-
ведення шкільних лекцій залучалися не лише вчителі 
фізичного виховання й шкільні лікарі, а й різні відомі 
спортсмени, лікарі-гігієністи, лікарі-наркологи. Лек-
ції тривали одну годину, 20 хвилин з якої відводили 
промові лектора, а потім відбувався показ відповідно-
го кінофільму («Етика поведінки та здоров’я», «Ал-
коголь та потомство», «Для вас, дівчата», «Для вас, 
хлопці»). Такі лекції, як свідчить проведений аналіз, 
досить позитивно впливали на свідомість школярів 
[11, с. 57-58].

На другому етапі (70-80-ті роки), окрім лекцій з гі-
гієнічного виховання старшокласників, було розпоча-
то проведення лекцій з питань військово-патріотичної 
тематики. Важливий вплив на формування здорового 
способу життя учнів мали зокрема лекції на тему «Фі-

зична культура і спорт – друзі радянського воїна» [37, 
с. 100-107].

Із питань гігієнічного й військового виховання 
старшокласників організовувалися тематичні конфе-
ренції. Виступи розподілялися між школярами пара-
лельних класів згідно з інтересами учнів. Тематика 
конференцій пов’язувалася з програмним матеріалом, 
який вивчався на час проведення конференції. Конфе-
ренції тривали приблизно 45 хвилин, з яких на висту-
пи відводилося 5-10 хвилин. 

Особливе значення для формування здорового спо-
собу життя старших учнів мали гуртки оздоровчого 
спрямування. Невід’ємним складником гігієнічного 
виховання старшокласників було створення у школі 
радянського періоду медико-гігієнічних гуртків. У та-
ких гуртках школярі відвідували лекції та проводили 
бесіди, готували реферати, вели дослідження, ходили 
на екскурсії, випускали санітарно-просвітницьку га-
зету, робили виступи перед іншими школярами на гі-
гієнічну тематику. Найпопулярнішими гуртками серед 
старшокласників були «Юний медик», «Юний мікро-
біолог» та ін. Важливе значення мали й фізкультурно-
спортивні гуртки, мета яких полягала в різнобічній 
фізичній підготовці школярів. Ними керували квалі-
фіковані керівники. В основному це були або колишні 
спортсмени або батьки. Із запровадженням у школи 
валеології широкого розповсюдження отримали ва-
леологічні гуртки «Здоровий образ життя», «Хімія та 
здоровий образ життя», «Біологія та здоровий образ 
життя» тощо.

Значне місце у формуванні здорового способу 
життя школярів мали спортивні олімпіади та змаган-
ня різного рівня, зустрічі з відомими спортсменами, а 
також походи й екскурсії.

Особливе значення для вирішення проблеми 
формування здорового способу життя старшоклас-
ників мали форми виховної роботи у фізкультурно-
спортивних гуртках і секціях (теніс, фігурне катання, 
плавання, художня гімнастика, легка атлетика та ін.), 
що діяли при фізкультурно-оздоровчих дитячих і під-
літкових закладах.

Виходячи з того, що формування здорового спосо-
бу життя школярів відбувається як у навчальній, так і 
у виховній діяльності, нами було розглянуто методи 
формування здорового способу життя як способи 
взаємодії педагогів, вихованців, їхніх батьків, унаслі-
док якої відбуваються певні зміни в розвитку позитив-
ного ставлення школяра до здоров’я, набутті вмінь і 
навичок ведення здорового способу життя.

Отже, до основних груп методів формування здо-
рового способу життя старшокласників віднесено:: 
методи формування свідомого ставлення до здорового 
способу життя; методи формування позитивного до-
свіду дотримання здорового способу життя; методи 
стимулювання й корекції здоров’язберігаючої пове-
дінки; методи самовиховання.

Методи формування свідомого ставлення до здо-
рового способу життя використовувалися з метою 
впливу на свідомість учнів, для роз’яснення, доведен-
ня необхідності й доцільності дотримання здорово-
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го способу життя. Такі методи, до яких відносилися 
освічення, пояснення, переконання, розповідь, бесіда, 
приклад та ін., використовувалися в навчанні школя-
рів предметам оздоровчої спрямованості.

Важливе значення для формування здорового спо-
собу життя старшокласників мали методи формуван-
ня позитивного досвіду дотримання здорового спо-
собу життя (методи привчання, вправи, доручення, 
використання виховних ситуацій і виховних обставин, 
участь у діяльності).

Значну роль у вихованні учнів старшого шкільного 
віку в цілому й у формуванні здорового способу життя 
зокрема відігравали методи стимулювання й корекції 
здоров’язберігаючої поведінки – методи заохочення й 
покарання.

У другій половині ХХ століття важливу роль у 
формуванні здорового способу життя старшокласни-
ків відіграли методи самовиховання (самоаналіз, са-
монаказ, самоконтроль). Вони полягали в послідовно-
му систематичному підвищенні вимогливості до себе, 
в усвідомленні не лише значущості здорового способу 
життя, а безперечного його дотримання. Формування 
здорового способу життя – це процес поступовий, він 
розвивається по мірі усвідомлення особистістю цін-
ностей здоров’я та пізнання самої себе під впливом 
навколишньої дійсності.

Серед методів самовиховання заслуговує на увагу 
метод самообслуговування, спрямований на розвиток 
важливих трудових умінь, необхідних у повсякден-
ному житті, виховання особистої та громадської гігі-
єни. Виховне значення самообслуговування полягало 
в тому, що старшокласники не тільки усвідомлювали 
необхідність додержання санітарної дисципліни, а й 
вимагали такої ж поведінки від інших [25, с. 64-68]. 

Відмітимо, що на визначених нами етапах метод 
самообслуговування мав певні особливості. 

Так, для першого етапу (50-60-ті роки) були ха-
рактерні такі риси. Перш ніж зайти у клас, учні неза-
лежно від погоди вичищали взуття. За цим стежили 
чергові. Тим самим учні відчуваючи себе справжніми 
господарями класу, прагнули якнайкраще виконати 
свої завдання та посісти перше місце за результатами 
змагань, що проводилися між класами. Роботу учнів 
перевіряли спеціальні санітарні бригади.

На другому етапі (70-80-ті роки) санітарні брига-
ди було замінено на ремонтні бригади, однак зміст 
їхньої роботи майже не змінився. Окрім прибирання 
класу, бригади прибирали шкільні коридори та роби-
ли неважкий ремонт шкільного обладнання. Таким 
чином, беручи участь у самообслуговуванні, старшо-
класники привчалися до бережливого ставлення до 
праці дорослих та на практиці бачили результат гігіє-
нічного виховання.

На третьому етапі (90-ті роки) до обов’язків учнів 
входило лише прибирання класу, що перевірялося 
класним керівником. Відсутність змагальної діяльнос-
ті та санітарних й ремонтних бригад призвело до того, 
що такий метод навчання не мав достатнього впливу 
на свідомість старшокласників.

Таким чином, виховання необхідних якостей шко-
ляра залежить від доцільності використання вчителем 

певних форм і методів роботи. У результаті доцільної 
організації формування здорового способу життя у 
сполученні з іншими формами і методами шкільної 
роботи у школярів формуються такі якості, як від-
чуття обов’язку й відповідальності за своє здоров’я 
та здоров’я інших людей, нетерплячість до шкідливих 
звичок. Сформувати ці якості можна лише за умови, 
якщо в роботі зі старшокласниками будуть використа-
ні всі розглянуті вище методи. 

Засоби формування здорового способу життя 
старшокласників. За радянських часів наочна агіта-
ція й пропаганда фізичної культури і спорту були най-
важливішим засобом формування здорового способу 
життя старшокласників. Пропаганда фізичної культу-
ри та спорту супроводжувалася роз’ясненням їх мети 
та завдань, їх оздоровчого, виховного та навчального 
значення. При цьому обов’язковою умовою для про-
паганди фізичної культури і спорту були не разові за-
ходи, а повсякденна діяльність.

До основних елементів наочної пропаганди від-
носилися: панно й заклики; календарі найважливіших 
змагань року й матчів, таблиці розиграшів чемпіона-
тів із певних видів спорту; плакати й афіші; реклам-
ні листівки з інформацією про значні змагання або 
фізкультурно-спортивні свята; стінні газети, стенди, 
спеціальні кутки (або навіть кімнати) в колективах та 
ін. [31, с. 296-297].

У зв’язку з цим величезне значення надавалося на-
очній шкільній агітації й пропаганді, що мала відобра-
жати все спортивне життя школи та одночасно залуча-
ти старшокласників до щоденних фізичних вправ. 

Так, важливе місце відводилося оформленню 
спортивного куточку: фотовиставки, вітрини, стен-
ди, газети, рекорди школи з різних видів спорту, ка-
лендарний план змагань, розклад роботи спортивних 
секцій, комплекси щоденних вправ. Найдієвішою 
формою пропаганди були також спортивні змагання, 
що обов’язково відбувалися з різноманітною атрибу-
тикою та процедурою нагородження [21]. 

Із запровадженням у навчання старших школярів 
валеології у школах України почали оформлюватися 
«кутки здоров’я та здорового способу життя».

Формування здорового способу життя старшо-
класників вимагало розв’язання безлічі організацій-
них питань, зокрема залучення батьків до співпраці зі 
школою. Для цього у школах установлювали стенди, 
що відображали всю фізкультурну діяльність школя-
рів. На стендах розміщувалися плани роботи школи з 
фізичного виховання та спорту, хід виконання даного 
плану, вивішувалися фотографії з різним шкільних 
змагань, різні рекомендації батькам та вчителям. Ці 
матеріали постійно оновлювалися.

У кожній школі щомісяця випускалися стінні газе-
ти, зокрема й спеціально для батьків, де розміщувала-
ся інформація щодо поточного фізкультурного життя 
школи, виступів кращих школярів, давалися поради 
лікаря та вчителів. 

У деяких школах організовувались радіопередачі 
за допомогою радіогазет [38]. 

У школах також створювались учнівські агітбрига-
ди, які пропагували здоровий спосіб життя. Головною 
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метою бригад була активна пропаганда проти вживан-
ня алкоголю, куріння, наркоманії. Завдання бригади 
полягало у проведенні різних заходів із антиалкоголь-
ної пропаганди, проти куріння, індивідуальної роботи 
з учнями, які курять або споживають спиртні напої. 

Ефективним засобом пропаганди здорового спосо-
бу життя старшокласників були консультації виклада-
чів, лікарів, тренерів, інструкторів.

Для більш широкої й успішної пропаганди здо-
рового способу життя, засвоєння гігієнічних знань 
педагогічною громадськістю застосовувалися різні 
методичні книги, брошури, пам’ятки. Ці засоби про-
паганди знаходилися в медичному пункті та у шкіль-
ній бібліотеці. У свою чергу бібліотекарі постійно 
оновлювали виставку видань під рубрикою «Ваше 
здоров’я». Листівки та пам’ятки, що видавалися вели-
кими тиражами центрами служби санітарної просвіти 
та товариством Червоного Хреста, розкривали різно-
манітні аспекти гігієни школярів [11, с. 46-47].

У школах незалежної України в досліджуваний 
період основними наочними засобами пропаганди 
здорового способу життя, як правило, були тематичні 
інформаційні буклети, брошури, довідники, листівки, 
що випускались для учнів Державним центром соці-
альних служб для молоді (ДЦССМ) з питань збере-
ження здоров’я, здорового способу життя [34, с.52.].

Не меншу, а може й більшу значущість у форму-
ванні здорового способу життя школярів мали засоби 
масової інформації, що є найвпливовішим суспільно-
культурним інститутом.

Таким чином, проведений вище аналіз свідчить 
про те, що врахування досвіду формування здорового 
способу життя школярів у другій половині ХХ століт-
тя є не лише можливим, а й необхідним, педагогічно 
доцільним, оскільки це допоможе збагатити зміст су-
часного формування здорового способу життя учнів 
як у навчальній, так і позанавчальний час.

Висновки.
1. На основі вивчення архівних даних, матеріалів 

педагогічної спадщини узагальнено досвід форму-
вання здорового способу життя старшокласників у ві-
тчизняній педагогіці другої половини ХХ століття.

2. Виділено основні напрями формування здо-
рового способу життя старшокласників: форму-
вання здорового способу життя старшокласни-
ків у навчальній діяльності (у процесі вивчення 
обов’язкових предметів оздоровчого спрямування 
та факультативних курсів); формування здорового 
способу життя старшокласників у виховній роботі 
(позакласній та позашкільній діяльності); взаємодія 
школи й сім’ї у формуванні здорового способу жит-
тя старшокласників.

3. Схарактеризовано форми навчальної діяльнос-
ті (уроки, семінарські заняття, факультативні занят-
тя), форми організації навчального дня (гімнастика 
до занять у школі, фізкультурна пауза, фізкультурні 
хвилинки, організоване проведення перерв), форми 
виховання (тематичні класні години, лекції, тематичні 
конференції, медико-гігієнічні гуртки, фізкультурно-
спортивні гуртки, спортивні олімпіади, змагання різ-

ного рівня, зустрічі з відомими спортсменами, походи, 
екскурсії), визначено особливості діяльності гуртків 
та секцій як форм позашкільної роботи школярів.

4. Визначено основні методи формування здорово-
го способу життя старшокласників: методи формуван-
ня свідомого ставлення до здорового способу життя 
(освічення, пояснення, переконання, розповідь, бесі-
да, приклад); методи формування позитивного досві-
ду дотримання здорового способу життя (привчання, 
вправи, доручення, використання виховних ситуацій і 
виховних обставин, проведення тренінгів та диспутів); 
методи стимулювання й корекції здоров’язберігаючої 
поведінки; методи самовиховання.

5. Конкретизовано засоби формування здорового 
способу життя учнівської молоді: засоби наочної агі-
тації та засоби масової інформації.

Перспективу подальшого дослідження  вбачаємо у 
вивченні науково-педагогічної діяльності вітчизняних 
і зарубіжних педагогів із проблеми формування здо-
рового способу життя старшокласників.
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Особливості фізичного розвитку дітей 
молодшого шкільного віку

Завгородня Р. В., Солонцова А. І., Свєчкарьов  І. С., Станішевська Т.І.
Мелітопольській державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького

Анотації:
Розглянуто морфофункціональ-
ні особливості організму дітей 
молодшого шкільного віку у 
взаємозв’язку з їх соматоти-
пом. Обстежуваний контингент 
склали 90 практично здорових 
дітей віком від 6 до 9 років. Ан-
тропометричні ознаки дітей ха-
рактеризувалися збільшенням 
ваго-ростових показників з пе-
реважанням астенічного сома-
тотипу і збільшенням нормосте-
нічного і гіперстенічного до кінця 
вивчаємого періоду. Комплексне 
антропометричне дослідження 
показників дітей дозволило оці-
нити їх фізичний розвиток. 

Завгородняя Р.В., Солонцова А.И., Свечка-
рев И.С., Станишевская Т.И. Особенности 
физического развития детей младшего 
школьного возраста. Рассмотрены мор-
фофункциональные  особенности организ-
ма детей младшего школьного возраста во 
взаимосвязи с их соматотипом. Обследуе-
мый контингент составили 90 практически 
здоровых детей в возрасте от 6 до 9 лет. Ан-
тропометрические признаки детей характе-
ризовались увеличением весо-ростовых по-
казателей с преобладанием астенического 
соматотипа и увеличением нормостеническо-
го и гиперстенического до конца изучаемого 
периода. Комплексное антропометрическое 
исследование показателей детей позволило 
оценить их физическое развитие. 

Zavgorodnyaya R.V, Solontsova A.I, 
Svechkarev I.S, Stanishtvskaya T.I. Fea-
tures of physical development of pre-
school children. The morphofunctional 
features of organism of children of primary 
school age are considered in intercommu-
nication with their somatotype. The inspect-
ed contingent was made by 90 practically 
healthy children in age from 6 to 9 years. 
The anthropometric signs of children were 
characterized an increase gravimetric type-
high indexes with predominance of asthenic 
somatotype and increase of normosthenic 
and hypersthenic to the end of the studied 
period. Complex anthropometric research 
of indexes of children allowed to estimate 
their physical development. 

Ключові слова:
вага, зріст, нормостеніки, ас-
теніки, гіперстеніки.

вес, рост, нормостеники, астеники, гипер-
стеники.

weight, height, normosthenic, asthenic, 
hypersthenic.

Вступ. 1

Фізичний розвиток дітей і підлітків – безперервний 
процес. Кожний етап вікового розвитку характеризу-
ється комплексом морфофункціональних властивос-
тей організму та обумовленим цими властивостями 
запасом фізичних можливостей. У сукупності кількіс-
ний та якісний прояв рівня фізичного розвитку, спів-
відношення розмірів і інтенсивність їх наростання, як 
і інші соматометричні ознаки, відображають фазність 
розвитку та рівень зрілості, притаманний кожному 
етапу онтогенезу. Молодший шкільний вік є одним з 
найбільш сенситивних періодів онтогенезу, початко-
вим етапом формування оптимальної форми функ-
ціонування регуляторних і адаптаційних механізмів 
організму дитини [8, 9].

Об’єктивною морфо-фізіологічною характерис-
тикою, що відображає індивідуальність, обумовлену 
генетичною програмою, розгорненою в онтогенезі, 
є конституція людини [7]. Особливо актуальним при 
вивченні дитячого організму є конституціональний 
підхід [2, 6]. В сучасній дитячій конституціології най-
більш вивченими є морфологічні і біохімічні харак-
теристики, а також особливості статевого дозрівання 
і енергетичного обміну. Необхідність регулярного 
контролю за морфофункціональними показниками 
організму дитини у співвідношенні з віковими норма-
ми, є невід’ємливою частиною будь-якого досліджен-
ня в галузі вікової фізіології [3].

Тому актуальним залишається питання вивчення 
фізичного розвитку та соматотипу дитини, враховую-
чи те, що кожен конституціональний тип має свої спе-
цифічні структурно-функціональні особливості, які і 
визначають фізичний стан здоров’я та функціональні 
резерви організму, що росте та розвивається. 

Робота виконана у відповідності до плану НДР 
кафедри анатомії та фізіології людини i тварин Мелі-
топольського державного педагогічного університету 
© Завгородня Р. В., Солонцова А. І., Свєчкарьов  І. С., 
Станішевська Т.І., 2010

імені Богдана Хмельницького.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було вивчення морфофунк-

ціональних особливостей організму дітей молодшого 
шкільного віку у взаємозв’язку з їх соматотипом. 

Для досягнення мети вирішувались наступні за-
вдання: розглянути основні антропометричні показ-
ники та динаміку їх зміни у дітей  віком від 6 до 9 
років; провести соматипування дітей та визначити 
частоту зустрічаємості кожного конституційного типу 
в залежності від віку та статі; надати оцінку індивіду-
альному розвитку дітей 6-9 років на підставі отрима-
них морфофункціональних показників.

Матеріал та методи дослідження. Обстежува-
ний контингент склали 90 практично здорових дітей 
віком від 6 до 9 років, учнів середніх загальноосвітніх 
шкіл міста Мелітополя. Вибір методичних прийомів 
та обсяг досліджень визначався метою та завданнями 
роботи. 

Антропометричне дослідження проводилося за 
загальноприйнятою схемою вимірювання подовжніх, 
охватних і вагових параметрів тіла дітей і включало 
визначення 16 вимірювальних ознак, за результатами 
яких проводився розрахунок основних компонентів 
та площі тіла, індексу Кєтлє. Склад тіла фракціону-
вали на жировий, м’язовий та кістковий компоненти 
с обчисленням їх абсолютних та відносних значень. 
Діагностика соматотипу проводилась за методикою 
М.В Черноруцького [1]. За індексом фізичного розви-
тку – індексом Піньє (ІП), діти були розподілені на со-
матотипи: астенічний при ІП>30, гіперстенічний при 
ІП<10 та нормостенічний тип при 10<ІП<30.

Статистичну обробку даних та оцінку вірогідності 
розходжень між показниками проводили з викорис-
танням t-критерію Стьюдента для вибірок з нерівним 
числом спостережень.

Результати дослідження.
В процесі дослідження антропометричних по-
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казників школярів молодшого шкільного віку, ми 
отримали дані, які свідчать, що діапазон ростового 
показнику серед дітей 6-9 років достатньо широкий. 
Середня величина зросту у хлопчиків 6-річного віку 
дорівнювала 125,3±5,02 см, 7-річного - 127,4±6,01 см, 
8-річного - 131,3±4,2 см. У віці 9 років відмічено мак-
симальне значення  показника зросту - 135,5±7,8 см. 
У дівчат також спостерігали збільшення росту від 6 
до 9 років: у 6 років 125,7±6,02 см, у 7 - 127,3±3,65 см, 
у 8 -131,6±6,1 см, у 9 років зареєстровано найбільше 
значення показника - 136,6±5,9 см. Необхідно відмі-
тити, що на протязі всього вікового періоду, окрім 8-9 
років, хлопчики випереджали дівчат в відповідних по-
казниках, але достовірно ці показники між собою не 
відрізнялися. Отримані дані в цілому узгоджуються з 
літературними даними про гетерохронність росту тіла 
в довжину в певні вікові періоди та відміченими ста-
тевими відмінностями [3].

Вага визначає масу тіла та величини її дуже варі-
абельні, але разом з іншими ознаками може служити 
критерієм фізичного розвитку [1, 2]. На протязі вивча-
ємого періоду від 6 до 9 років вага дітей зростала у 
середньому на 6,8 кг. Вага тіла хлопців в 6 років дорів-
нює 24,7±4,15 кг і збільшується до 9 років до 29,8±5,3 
кг. У дівчат спостерігається також постійне збільшен-
ня ваги тіла у віці 6-9 років. Вага тіла дівчат в 6 років 
за середньоарифметичними показниками дорівнюва-
ла 23,8 кг, а до 9 років спостерігали її збільшення до 
30,1 кг. На протязі всього вікового періоду 6-9 років 
параметр ваги дівчат зріс на 6,3 кг.

Найменший стрибок у вазі відмічено у віці 8-9 ро-
ків, він дорівнював близько 2,7 кг. В 6 років показник 
ваги тіла у хлопчиків перевищує такий у дівчат на 1 
кг, в 7 та 8 років цей показник немає відмінностей за 
статевою ознакою. В 9 років відзначали, що  показник 
ваги тіла хлопчиків більший, ніж  дівчат на 0,5 кг.

Величина показника окружності грудної клітини 
(ОГК) свідчить про гармонійний розвиток організму 

дитини [4]. Окружність грудної клітини у групі хлоп-
чиків 6 років склала 62,3±3,92 см. В наступні роки у 
зв’язку із загальним ростом організму показник ОГК 
збільшувався відповідно по роках до 9-річного віку: у 
8 років – 67,1±5,0; у 9 років – 68,5±4,8 см. Окружність 
грудної клітки дівчат дорівнює в 6 років – 59,74±4,03 
см; в 7 років – 61,3±4,12 см; в 8 років – 65,0±5,4 см; в 
9 років – 69,3±6,7 см.

Аналізуючи отримані дані, необхідно відзначити, 
що окружність грудної клітини завжди збільшується 
під час вдиху та зменшується під час видиху. Щорічне 
збільшення окружності грудної клітини в абсолютних 
величинах у хлопчиків дорівнювала з 6 до 7 років 2,0 
см, з 7 до 8 років – 2,8 см, з 8 до 9 років – 1,4 см. 

У групі дівчат показник окружності грудної клітки 
в стані спокою у 6 років – 59,47±4,03 см, в 7 років цей 
показник зростає на 1,83 см, в 8 років – 65±5,4 см, до 
9 років спостерігається його збільшення в середньому 
на 4,3 см. Таким чином, найбільший приріст окруж-
ності грудної клітки  у хлопчиків в 8 років, а у дівчат 
в період 8-9 років. 

Для функціональних показників стану дихальної 
системи важливе значення має не стільки розміри 
ОГК, скільки її розмах або екскурсія під час вдиху та 
видиху. Розмір грудної клітки у хлопчиків під час вди-
ху порівняно зі спокоєм збільшується в 6 та 7 років на 
2 см, 8 років – на 1,9 см, в 9 років – на 2,6 см. У дівчат 
відповідно в 6 років склав – 2,02 см, в 7, 8 років та 9 
років – 2,2 см.

У всіх вікових та статевих групах обстежуваних 
дітей виявлено, що під час вдиху рухливість грудної 
клітки вища, ніж під час видиху. Велика рухливість 
грудної клітки під час вдиху порівняно з видихом обу-
мовлена тим, що процес вдиху завжди є активним, а 
видиху – пасивним (в стані спокою).

Вивчення антропометричного профілю дітей 6-9 
років дозволило визначити серед них три основних со-
матотипи та частоту зустрічаємості кожного з них. У 

Рис. 1. Відсоткове співвідношення конституціональних типів серед хлопчиків 6-9 років
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хлопчиків простежувалась наступна закономірність: в 
6 років та в 8 років спостерігали найменшу кількість 
нормостеніків (30%) та найбільшу кількість дітей ас-
тенічного соматотипу (70%). До 9 років йде збільшен-
ня кількості дітей астенічної конституції від 70% до 
80%. Представництво нормостенічного соматотипу 
навпаки зменшується до 20% відповідно (рис. 1).

Отже, серед усієї вивченої  вибірки хлопчиків в 
8 років зареєстровано 70% дітей астенічного, 30% 
нормостенічного соматотипу. У віці 9 років 80% дітей 
склали астенічний соматотип, 20% нормостенічний. 
Це можна пояснити тим, що в цьому віці рівень 
фізичної активності ще великий порівняно з іншими 
віковими періодами. В 8-9 років у дітей показники 
зросту превалюють над показниками ваги тіла, тому в 
цьому віці переважають діти астенічного соматотипу.

Серед дівчат простежується наступна закономір-
ність в розвитку (рис. 2). У групі дівчат 8 років най-
більш характерним є астенічний  соматотип (80%), 
найменш характерним -  нормостенічний сомато-
тип (20%). У 9 років кількість дітей-астеніків також 
превалює у вивченій вибірці (близько 75%), діти-
нормостеніки складають 25% від загальної кількості 
дівчат 9 років.

Висновки. 
Антропометричні ознаки дітей у віці 6-9 років ха-

рактеризувалися збільшенням ваго-ростових показ-
ників з переважанням астенічного соматотипу і збіль-
шенням  нормостенічного і гіперстенічного до кінця 
вивченого періоду.

Комплексне антропометричне дослідження морфо-
функціональних  показників дітей молодшого шкіль-
ного віку дозволило оцінити їх фізичний розвиток як 
гармонічний, а статуру як пропорційну. 

Подальші дослідження будуть спрямовані  на ви-
вчення серцево-судинної системи та системи мікроцір-
куляціїї крові у дітей 6-9 років в залежності від їх сома-
тотипу, а також буде  збільшено вибірку дітей з метою 
отримання об’єктивних результатів дослідження.
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Рис. 2. Відсоткове співвідношення конституціональних типів серед дівчат 6-9 років
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студентов нефизкультурных вузов
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Аннотации:
Изучен уровень здоровья студентов 
нефизкультурных вузов. Показано, 
что модернизация системы физиче-
ского воспитания привела к значи-
тельному сокращению аудиторных 
занятий по физической культуре. 
Рассмотрена связь между низким 
уровнем здоровья студенческой мо-
лодежи и сокращением аудиторных 
занятий по физическому воспитанию. 
Отмечается недостаточная мотива-
ция к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями, сни-
жение двигательной активности сту-
дентов. Обоснована эффективность 
применения баскетбола в  процессе 
физического воспитания студентов.

Защук С.Г., Івчатова Т.В. Баскетбол в 
фізичному вихованні студентів не-
фізкультурних вищих навчальних 
закладів. Вивчено рівень здоров'я сту-
дентів нефізкультурних вузів. Показа-
но, що модернізація системи фізичного 
виховання привела до значного ско-
рочення аудиторних занять з фізичної 
культурі. Розглянуто зв'язок між низь-
ким рівнем здоров'я студентської мо-
лоді й скороченням аудиторних занять 
з фізичного виховання. Відзначається 
недостатня мотивація до самостійних 
занять фізичними вправами, знижен-
ня рухової активності студентів. Об-
ґрунтовано ефективність застосування 
баскетболу в  процесі фізичного вихо-
вання студентів.

Zaschuk S.G., Ivchatova T.V. Basketball 
in physical education of non sport 
universities. A health of students of 
unathletic institutes of higher level is 
studied. It is rotined that over modernization 
of the system of physical education brought 
to considerable reduction of audience 
employments on a physical culture. 
Connection is considered between the low 
level of health of student young people and 
reduction of audience employments on 
physical education. Insufficient motivation 
is marked to independent employments 
by physical exercises, decline of motive 
activity of students. Efficiency of application 
of basket-ball is grounded in the process of 
physical education of students.

Ключевые слова:
уровень, здоровье, организм, актив-
ность, баскетбол, гармонизация, 
мотивация, развитие.
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Введение. 1

Уровень здоровья современной студенческой мо-
лодежи вызывает серьезные опасения со стороны 
сотрудников медицинских учреждений и педагогиче-
ских систем. Исследования, направленные на монито-
ринг состояния здоровья студентов, свидетельствуют 
не только о значительных отклонениях в здоровье сту-
дентов, но и показывают динамику снижения уровня 
здоровья за период обучения их в высших учебных 
заведениях.

Обучение в ВУЗе характеризуется хроническим 
эмоциональным и интеллектуальным напряжением 
на фоне дефицита двигательной активности, в связи 
с чем существенно замедляется процесс адаптации 
студентов к обучению в вузе [12]. В результате обсле-
дования 339 студентов (117 юношей и 222 девушки) в 
возрасте от 17 до 21 лет, отнесенных к основной меди-
цинской группе, не занимающихся спортом, Ю.В. Бу-
шуевым определенно, что за пределами безопасного 
уровня здоровье находится 93,1% студентов и 96,5% 
студенток [1]. Поскольку необходимыми условиями 
нормального функционирования организма является 
оптимальная двигательная активность, то становит-
ся очевидным, что повышение уровня физической 
культуры у студенческой молодежи и их приобще-
ние к активному образу жизни является социально-
педагогической проблемой, решение которой возло-
жено на физическое воспитание учащихся в ходе их 
профессиональной подготовки. При этом специали-
сты утверждают, что совершенствование системы 
спортивной подготовки и показателей физического 
развития студентов положительно влияет на повыше-
ние уровня их профессиональной подготовки [10].

Современная система физического воспитания сту-
денческой молодежи нефизкультурных вузов является 
приоритетной в формировании физической культуры 
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как вида общей культуры личности, здорового обра-
за и спортивного стиля жизнедеятельности будущих 
специалистов. Однако, согласно результатам исследо-
ваний, значительные изменения, которые претерпела 
система физического воспитания студентов за послед-
ние десятилетия, не всегда способствуют сохранению 
здоровья. С.В. Королинская обращает внимание на 
обострение проблемы недостаточной эффективности 
процесса физического воспитания вследствие перехо-
да на кредитно-модульную форму обучения, который 
повлек за собой пересмотр количества часов, отведен-
ных на физическое воспитание с их перемещением в 
разряд самостоятельной работы, что привело к сни-
жению двигательной активности студентов в целом 
[6]. Действительно, в отличие от типовой учебной 
программы для вуза Украины ІІІ- ІV уровней аккре-
дитации от 14.11.2003 №757, физическое воспитание 
превратилось в курс по выбору, а объем самостоятель-
ной работы вырос до 67% от общей нагрузки по этой 
дисциплине. Следовательно, перед специалистами 
по физическому воспитанию возникает ряд проблем, 
основными из которых является обучение студентов 
таким видам двигательной активности, которые до-
ступны и привлекательны для проведения досуга.

Работа выполнялась согласно Сводному плану 
научно-исследовательской работы Министерства 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта на 
2006-2010 г. по теме 2.1.9 «Теоретико-методические 
основы индивидуализации учебно-тренировочного 
процесса в отдельных группах видов спорта» (№ 
гос.регистрации 0108U010862) и по теме 2.4.1.4.3 
п «Психологические, педагогические и медико-
биологические средства восстановления работоспо-
собности в спортивных играх» (№ гос.регистрации 
0106U011989).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования является обоснование эффек-
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тивности применения баскетбола в  процессе физиче-
ского воспитания студентов нефизкультурных вузов. 

В процессе исследования нами были использова-
ны такие методы исследования как изучение, анализ 
и систематизация литературных источников, педаго-
гическое наблюдение, а также педагогический опрос. 
Объектом исследования является физическое воспи-
тание студентов нефизкультурных вузов, а предметом 
— акцентированное применение баскетбола в процес-
се физического воспитания студенческой молодежи.

Результаты исследования.
В результате изучения научно-методической и 

специальной литературы, было установлено, что 
приоритетным направлением в организации занятий 
по физической культуре является организация заня-
тий по выбору студентов. В связи с этим возникает 
вопрос, какой вид физической нагрузки является наи-
лучшим для студентов. Приоритетность направлений 
подготовки и выбор вида спорта, который внедряется 
в учебный процесс, базируются и многочисленных 
исследованиях интересов студентов [9]. Среди видов 
спорта, вызывающих особую заинтересованность 
студентов, специалисты называют спортивные игры, 
атлетическую гимнастику, плаванье, туризм, легкую 
атлетику. Многочисленные исследования указывают 
на популярность баскетбола среди студенческой мо-
лодежи. 

Воздействуя разносторонне и многопланово, ба-
скетбол является средством гармонизации личности 
студента, их физического, психологического, эмоцио-
нального и интеллектуального развития (рис.1).

Рассмотрим воздействие баскетбола на воспита-
ние определенных личностных качеств студенческой 
молодежи. Баскетбол характеризует соревнователь-
ность, что влияет на воспитание у игроков настойчи-
вости, решительности и целеустремленности. Каждый 
игрок на протяжении игры самостоятельно определя-
ет, какие действия ему необходимо выполнять и ре-
шает, когда и каким способом ему действовать, что 
формирует у занимающихся творческую инициати-
ву. Баскетбол является коллективной игрой, что спо-
собствует вырабатыванию привычки подчинять свои 
действия интересам команды. Развитие означенных 
качеств благотворно влияет на сокращение перио-
да адаптации при поступлении в вуз и дальнейшее 
успешное обучение [11].

При игре в баскетбол игроку действовать прихо-
диться в зависимости от ситуации, а не по определен-
ным программам. Основной формой деятельности 
мозга в этих условиях является творческая деятель-
ность — мгновенная оценка ситуации, решение так-
тической задачи, выбор соответствующих действий. 
Поэтому применение баскетбола в технических ву-
зах является эффективным средством развития твор-
ческого мышления студентов [12]. Большой объем и 
высокая интенсивность тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок, необходимость быстрых и точных 
дифференцировок приводят к повышению силы и 
подвижности нервных процессов, что способствует 
развитию умственной работоспособности студентов 
[5]. Игра в баскетбол является нагрузкой аэробно-

анаэробного характера, и поэтому применение ба-
скетбола в качестве средства физического воспитания 
студентов нефизкультурных вузов является эффек-
тивным для развития выносливости, что немаловаж-
но для представителей специальностей, требующих 
длительных умственных нагрузок [12].

Улучшение общей физической подготовки сту-
дентов в процессе физического воспитания с акцен-
тированием на баскетбол способствует укреплению 
здоровья, воспитанию основных физических качеств, 
повышению уровня обшей работоспособности. Дви-
гательная активность положительно влияет на жиз-
недеятельность организма, в частности на сбаланси-
рованность метаболизма, активизацию вегетативных 
систем, формирования нервных механизмов, управле-
ния процессами, развитие организма в целом [3]. Так, 
комплексная методика подготовки баскетбольных 
команд гуманитарных высших учебных заведений 
способствовала повышению практически всех пока-
зателей тестирования специальной физической под-
готовленности [2].

Игра в баскетбол эмоционально захватывающая, 
поэтому такое времяпрепровождение способствует 
снятие психоэмоционального напряжения. Такая осо-
бенность баскетбола как эмоциональность создает 
благоприятные условия для воспитания у баскетболи-
стов умения управлять эмоциями, не терять контроля 
над своими действиями [11].

Таким образом, можно отметить, что применение 
баскетбола при организации процесса физического 
воспитания студентов нефизкультурных вузов пози-
тивно влияет на гармонизацию личности учащихся.

Занятие баскетболом предполагает высокую дви-
гательную активность игроков, следовательно, заня-
тия баскетболом в процессе физического воспитания 
студентов нефизкультурных вузов удовлетворяет по-
требности учащихся в двигательной активности. Раз-
нообразные движения, характерные для баскетбола, 
такие как ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, 
ловля, броски и ведение мяча, способствуют укрепле-
нию нервной системы, двигательного аппарата, улуч-
шению обмена веществ и деятельности всех систем 
организма занимающихся [8]. С целью компенсации 
дефицита двигательной активности студентов, специ-
алистами была предложена программа по физической 
подготовке студенток вуза на основе средств баскет-
бола как базового вида спорта в сочетании с дополни-
тельными упражнениями [7].

Вся специальная подготовленность баскетболиста 
базируется на подготовке опорно-двигательного ап-
парата к высокоинтенсивным перспективным нагруз-
кам, формировании активной мышечной массы тела 
за счет жировой, укреплении суставов для различных 
мощных «бросковых» движений [9]. Таким образом, 
игра в баскетбол предполагает развитие специальных 
физических качеств, а именно, быстроты (способность 
игрока выполнять свои действия в кратчайшие про-
межутки времени), ловкости (умение быстро и точно 
выполнять сложные по координации движения), силы 
и мощности икроножной мышцы, голеностопного и 
коленного суставов, от которых во многом зависят 
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сила и высота прыжка. Около 70% всех движений ба-
скетболиста носит скоростно-силовой характер, что 
приводит к развитию взрывной силы (способность 
проявлять свои силовые качества в кратчайший про-
межуток времени).

Благодаря привлекательности для широких кругов 
населения, баскетбол способствует формированию 
мотивации студентов нефизкультурных вузов к заня-
тиям физической культурой как в урочное, так и внеу-
рочное время.

В совокупности с учебными занятиями правильно 
организованные самостоятельные занятия обеспечи-
вают оптимальную непрерывность и эффективность 

физического воспитания.
Выводы. 
В результате проведенного исследования нами по-

лучены следующие выводы.
Модернизация системы физического воспитания 1. 
студентов нефизкультурных вузов привела к зна-
чительному сокращению аудиторных занятий по 
физической культуре и смещению 67% от общего 
числа часов по дисциплине «Физическая культура и 
спорт» в разряд самостоятельных. Такое положение 
при недостаточной мотивации к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями привело к 
снижению двигательной активности студенческой 

Рис. 1. Влияние занятий баскетболом в процессе физического воспитания на гармонизацию личности сту-
дента нефизкультурного вуза
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молодежи, что негативно отразилось на уровень 
здоровья студентов нефизкультурных вузов.
Занятия физической культурой по выбору студентов 2. 
является приоритетным направлением организации 
процесса физического воспитания учащихся. Ба-
скетбол является одним из самых популярных ви-
дов спорта среди студентов. Занятия баскетболом 
способствует гармонизации личности студента, их 
физического, психологического, эмоционального и 
интеллектуального развития.

Дальнейшее исследование планируется направить 
на качественную и количественную оценку влияния 
баскетбола на студентов нефизкультурных вузов. 
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Прогнозирование скорости бега на средние, длинные и 
сверхдлинные дистанции (марафонский бег)

Клочко Л.И.
Запорожский национальный университет

Аннотации:
Показаны перспективы повышения 
спортивных результатов в марафон-
ском беге. Исследованы спортсмены 
высокой квалификации в возрасте от 
17 до 27 лет Спортсмены тренируют-
ся преимущественно на дистанции 
1500м. Определена степень поглоще-
ния кислорода во время бега с раз-
личной скоростью и его отношение к 
максимальному поглощению кисло-
рода. Показана степень включения 
анаэробного метаболизма при работе 
различной мощности. Показатели аэ-
робного и анаэробного метаболизма 
позволяют прогнозировать спортив-
ные результаты в беге.

Клочко Л.І. Прогнозування швидкості 
бігу на середні, довгі й наддовгі дис-
танції (марафонський біг). Показано 
перспективи підвищення спортивних 
результатів у марафонському бігу. Дослі-
джено спортсменів високої кваліфікації у 
віці від 17 до 27 років. Спортсмени тре-
нуються переважно на дистанції 1500м. 
Визначено ступінь поглинання кисню під 
час бігу з різною швидкістю і його від-
ношення до максимального поглинання 
кисню. Показано ступінь включення ана-
еробного метаболізму при роботі різної 
потужності. Показники аеробного й ана-
еробного метаболізму дозволяють про-
гнозувати спортивні результати в бігу.

Klochko L.I. Forecasting to velocities 
harness racing on average, long, 
superlong distances (marathon run). 
The prospects of increase of sporting 
results are shown in a marathon. The 
sportsmen of high qualification are 
investigational in age from 17 to 27 years. 
Sportsmen are practice mainly on distance 
of 1500m. The degree of deoxygenation 
during at run with different speed and 
his attitude is certain toward a maximal 
deoxygenation. The degree of including 
of anaerobic metabolism is during work 
of different power. The indexes of aerobic 
and anaerobic metabolism allow to 
forecast sporting results in at run.

Ключевые слова:
поглощение кислорода, бегуны, ско-
рость, пульс, длинные дистанции, 
спортсмены.

поглинання кисню, бігуни, швидкість, 
пульс, довгі дистанції, спортсмени.

absorption of the oxygen, runners, 
velocity, pulse, long distances, athletes.

 
Введение.1

При подготовке бегунов высокого класса на сред-
ние, длинные и сверхдлинные дистанции (марафон-
ский бег), способных успешно выступать на между-
народной арене, важнейшим вопросом является 
предварительное определение примерных показате-
лей, которых может достигнуть спортсмен. Это важно 
для выбора оптимальной дистанции, рекомендаций 
по методике тренировки и отбора кандидатов в сбор-
ные команды.

Вопросы определения уровня поглощения кисло-
рода во время бега с различной скоростью, способов 
и средств тренировки спортсменов на средние, длин-
ные и сверхдлинные дистанции освещены в работах 
Волкова В.М., Маркосяна А., Криворучко Т., Кухолев-
ского Г.М., Бойко В.В. и др. При этом важное значение 
имеет степень включения анаэробного метаболизма 
при работе различной мощности [12]. 

Вместе с тем, не нашли должного отражения ре-
шение проблем прогнозирования результатов спор-
тсменов. 

Работа выполнена по плану НИР Запорожского на-
ционального университета

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработка методики прогнозиро-

вания скорости бега на средние, длинные и сверхд-
линные дистанции (марафонский бег). 

В настоящем исследовании предпринята попытка 
определить степень поглощения кислорода во время 
бега с различной скоростью и его отношение к макси-
мальному поглощению кислорода (МПК). 

Нами были исследованы спортсмены высокой ква-
лификации (перворазрядники, кандидаты в мастера 
спорта) в возрасте от 17 до 27 лет, тренирующиеся 
преимущественно на дистанции 1500м.

МПК определялось в лаборатории с помощью 
ступенчато повышающейся велоэргометрической на-
грузки. Выдыхаемый воздух собирался в мешки Ду-
гласа и анализировался в аппарате «Спиролит». Объ-
© Клочко Л.И., 2010

ем вентиляции определялся с помощью сухих газовых 
часов. Показатели приводились к единым условиям 
по системе STPD.

Перед основной нагрузкой спортсмены в каче-
стве разминки выполняли на велоэргометре работу 
мощностью 500кГм/мин в течение 5 мин. После пя-
тиминутного отдыха основная нагрузка начиналась с 
мощности 1000 кГм/мин и ступенчато повышалась на 
200кГм/мин через каждые 2 мин.

Критерием достижения МПК мы считали прекра-
щение прироста поглощения кислорода в линейной 
зависимости от увеличения нагрузки, достижения 
ЧСС свыше 180 ударов, резкое увеличение содержа-
ния в крови молочной кислоты (Иссекут , 1966).

Выдыхаемый воздух собирался в мешки в тече-
ние последних 30 сек. На каждой ступени нагрузки. 
Содержание молочной кислоты определялось в по-
кое, через каждые две «ступени» и в конце нагрузки. 
Кровь забиралась из пальца, предварительно прогре-
того в водяной ванночке. Частота сердечных сокраще-
ний регистрировалась с помощью электрокардиогра-
фа. [4, 6].

При исследованиях на стадионе спортсмены после 
предварительной разминки и отдыха выполняли три 
забега (с отдыхом между ними) с различной скоро-
стью. Дистанция каждого забега составляла 600м.

Спортсменам предлагалось пробегать ее следую-
щим образом: первые 300м относительно медленно 
(50-60% от максимальной скорости), а последние 300м 
быстрее (в-первых двух забегах с субмаксимальной 
скоростью и в последнем забеге – с максимальной).

Скорость фиксировалась на контрольном отрезке 
200м в конце дистанции. На этом же отрезке произ-
водились исследования газообмена и частоты сердеч-
ных сокращений (первые 400м пробегались для «вра-
батывания»).

Для исследования газообмена спортсмен одевал 
мешок Дугласа при помощи специальных ремней. Вы-
дыхаемый воздух поступал в мешок на контрольном 
участке через дыхательный клапан, шланг и кран.
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Рассчитывались МПК на 1кг веса тела и кисло-
родный пульс (поглощение кислорода на одно сокра-
щение сердца). Определялись линии регрессии для 
содержания молочной кислоты в крови при работе 
различной мощности, и рассчитывался ее уровень для 
работы, вызывающей поглощение кислорода, равное 
90% от максимального.

Графическим путем по линиям регрессии опреде-
лялось поглощение  кислорода при скорости бега, со-
ответствующей нормативам мастера спорта и мастера 
спорта международного класса.

Результаты исследования
Скорость в первом забеге на контрольном отрезке 

колебалась от 365 до 375 м/мин., во втором – от 395 до 
415 и в третьем – от 415 до 469 м/мин. (таблица).

При исследовании на стадионе у спортсменов при 
беге с максимальной скоростью были получены вели-
чины поглощения кислорода, несколько превышаю-
щие величины МПК, достигнутые на велоэргометре 
(на 5-7%). Аэробная способность у спортсменов была 
относительно высокой – МПК/кг колебалось от 58 до 
75 мл/кг [13].

Диапазон колебаний был довольно значителен. 
Кислородный пульс при МПК находился в пределах 
от 17 до 26. Величины кислородного пульса обычно 
были выше у спортсменов с большим МПК/кг, однако 
наблюдались и некоторые расхождения. Так, у спор-
тсмена В. МПК/кг был ниже, а кислородный пульс 
больше, чем у Л.

При беге с максимальной скоростью  на контроль-
ном отрезке 200м были достигнуты величины по-
глощения кислорода, превышающие МПК, установ-
ленные нами на велоэргометре. Это обстоятельство, 
вероятно, обусловлено отличием мышечной работы 
во время бега от работы на велоэргометре и в частно-
сти включением в работу большого количества мышц. 
Эти данные соответствуют результатам, полученным 
группой экспертов ВОЗ, согласно которым при беге на 
третбане достигаются более высокие цифры поглоще-
ния кислорода, чем на велоэргометре [3, 14, 15].

Основываясь на полученных данных, мы попыта-
лись определить возможную максимальную скорость, 
с которой спортсмен в состоянии пробежать 1500м. 
При определении максимальной скорости мы исходи-
ли из того, что спортсмен может поддерживать ско-
рость в течение 3,3-4 минут, не превышая 90-100% 
своего МПК.

В отдельных случаях возможно поддержание ско-
рости, требующее использования всей аэробной спо-
собности, однако это произойдет лишь при условии 
умеренного повышения содержания в крови молоч-
ной кислоты.

Исследованные спортсмены выполняли норма-
тивы I разряда и кандидата в мастера спорта на дис-
танции 1500м, то есть пробегали эту дистанцию со 
скоростью от 365 до 385 м/мин. При такой скорости у 
спортсменов поглощение кислорода соответствовало 
72-85% от МПК.

Выполнение интенсивной работы, длящейся ме-
нее 1 минуты, зависит в основном от анаэробной про-
изводительности. Если работа длится свыше 1 мину-
ты, то основным лимитирующим фактором является 

аэробная производительность. Следовательно, энер-
гия, необходимая для пробегания дистанции 1500м, 
на которую требуется более 3,5 мин, вырабатывается 
преимущественно за счет аэробного метаболизма.

Мы считаем, что повышение скорости в беге на 
1500м, связанное с энергетическим обеспечением по-
вышения мышечной работы, может происходить тре-
мя путями: 

 - первый заключается в использовании аэробной 
способности организма (скорость бега на более близ-
ком уровне к МПК); 

 - второй – в увеличении аэробной производитель-
ности организма (увеличение МПК); 

 - третий – в экономизации энергетических затрат, 
то есть в повышении коэффициента полезного дей-
ствия [1,2].

Длительность выполнения работы зависит от сте-
пени включения анаэробного метаболизма, показате-
лем которого является содержание молочной кислоты 
в крови. Чем выше ее содержание, тем раньше насту-
пает утомление. Поэтому использование первого ре-
зерва зависит в значительной мере от уровня включе-
ния анаэробного метаболизма.

Прогнозируя возможный спортивный результат для 
спортсмена, мы исходили из того, что МПК у спортсме-
нов высокой квалификации в период систематических 
тренировок, как правило, значительно не возрастает, 
не изменяется существенно также и КПД, а основной 
резерв повышения скорости состоит в более полном 
использовании аэробной производительности.

Для выполнения норматива мастера спорта на дис-
танции 1500м (3.46,0) спортсмены должны поддержи-
вать среднюю скорость 400 м/мин. Как видно из ре-
зультатов исследования, такая скорость у спортсменов 
требует 82-94% поглощения кислорода от МПК. Со-
держание молочной кислоты в крови  при этом нахо-
дилось примерно в пределах 40-70мг%. Следователь-
но, можно предполагать, что норматив мастера спорта 
достижим для всех обследованных спортсменов.

Для выполнения норматива мастера спорта меж-
дународного класса (3.38,0) спортсмены должны под-
держивать  среднюю скорость 414 м/мин. При беге с 
такой скоростью на контрольном участке поглощение 
кислорода ниже максимального было у трех спортсме-
нов (Б - 85%, В - 90%, Х - 96%). Очевидно, что для 
остальных трех спортсменов, у которых бег с такой 
же скоростью на контрольном отрезке вызывал погло-
щение кислорода, превышающее МПК, поддержива-
ние этой скорости на дистанции 1500м сомнительно 
и выполнение норматива мастера спорта международ-
ного класса маловероятно [5].

Анализируя результаты исследования у каждого 
спортсмена отдельно, можно отметить следующее.

Спортсмен Л. (22 года, I разряд). Аэробная спо-
собность хорошая – МПК/кг равен 61 мл. Кислород-
ный пульс относительно снижен. Степень включения 
анаэробного метаболизма умеренна. Содержание мо-
лочной кислоты при поглощении кислорода 90% от 
МПК равно 47 мг. При беге со скоростью 375 м/мин 
использует 77%, при 400 м/мин – 94%, при 415 м/мин 
– 108% МПК. Выполнение норматива мастера спорта 
международного класса сомнительно.
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Спортсмен Б-в (27 лет, КМС) имеет высокую аэ-
робную способность – 75 мл/кг. Хорошая функцио-
нальная способность сердца – кислородный пульс при 
МПК равен 26. Степень включения анаэробного мета-
болизма умеренна (50 мг молочной кислоты при 90% 
МПК). При беге со скоростью 375 м/мин использует 
75%, 400 м/мин – 82%, при 460 м/мин – 106% аэроб-
ной способности. Для выполнения норматива мастера 
спорта международного класса на 1500м должен рас-
ходовать около 85% аэробной способности. Следова-
тельно, выполнение норматива является возможным.

Акцент в тренировке должен быть сделан на раз-
витие скоростной выносливости. Учитывая высокую 
аэробную способность и относительно умеренную 
степень ее использования при беге со скоростью 400 
м/мин, спортсмену могут быть рекомендованы по-
мимо дистанции 1500м также и дистанции 5000м и 
10 000м [7, 8].

Спортсмен М. (22 года, I разряд). МПК равно 60 
мл/кг. Кислородный пульс при МПК – 20. Степень 
включения анаэробного метаболизма относительно 
повышена (60 мг молочной кислоты при 90% МПК). 
Бег со скоростью 370 м/мин вызывает расходование 
79%, 385 м/мин – 92%, 415 м/мин – 110% МПК. Вы-
полнение норматива мастера спорта (3.46,0) потребует 
около 100% МПК, что весьма затруднительно, учиты-
вая также высокий уровень анаэробного метаболизма. 
Результат мастера спорта международного класса для 
спортсмена нереален.

Спортсмен В. (20 лет, КМС). МПК составляет 58% 
мл/кг, кислородный пульс при МПК – 21. Включение 
анаэробных процессов выражено умеренно, содержа-
ние молочной кислоты в крови – 43 мг при 90% МПК. 
При беге со скоростью 375 м/мин расходует 80%, при 
400 м/мин – 92% и при 427 м/мин – 115% МПК. Вы-
полнение норматива мастера спорта вероятно, так как 
для бега с соответствующей скоростью спортсмену 
требуется поглощение кислорода ниже МПК. При 
увеличении аэробной способности (что вполне воз-
можно, учитывая относительно молодой возраст) мо-
жет достигнуть результатов, превышающих норматив 
мастера спорта.

Спортсмен Б. (17 лет, I разряд). Относительно вы-
сокая аэробная способность – 66 мл/кг. Кислородный 
пульс при МПК – 23. Содержание молочной кислоты 
при 90% МПК – 43 мг. При беге со скоростью 365 м/
мин расходует 72%, при 400 м/мин – 84% и при 425 
м/мин – 104% МПК. Для бега со скоростью, необ-
ходимой для выполнения норматива мастера спорта 
международного класса, потребуется примерно 90% 
МПК, что вполне достижимо, учитывая относительно 
невысокий уровень анаэробного метаболизма.

Спортсмен может достичь хороших результатов 
также в беге на 5000 и на 10 000м, учитывая относи-
тельно большой запас аэробной способности. Расхо-
ждение между фактическими и возможными результа-
тами, вероятно, обусловлено недостатком скоростной 
выносливости. На развитие этого качества и должно 
быть направлено основное внимание в тренировке. 
Учитывая возраст спортсмена, особое внимание сле-
дует обратить на врачебный контроль за состоянием 
здоровья.

Спортсмен Х. (22 года, КМС). Аэробная способ-
ность относительно высокая – 65 мл/кг. Кислородный 
пульс25. Степень включения анаэробного метаболиз-
ма довольно значительна – содержание молочной кис-
лоты при 90% МПК – 75 мг. При скорости бега 365 м/
мин расходует 84%, при  415 м/мин  - 96%, при 427 м/
мин – 106% от МПК. Для выполнения норматива ма-
стера спорта должен поддерживать скорость, требую-
щую поглощения кислорода, равного примерно 90% 
МПК, что весьма затруднительно ввиду значитель-
ного включения анаэробного метаболизма. Учитывая 
высокую аэробную способность, возможно, лучших 
результатов спортсмен сможет достичь на более длин-
ных дистанциях – 5000м и 10 000м [9-11].

Выводы.
Перспективы повышения спортивных результатов, 

выполненные с помощью физиологических исследо-
ваний, совпали с заключением тренера, подготовлен-
ном на основании его педагогических наблюдений.

Показатели аэробного и анаэробного метаболизма 
позволяют прогнозировать спортивные результаты в 
беге с точки зрения их энергетического обеспечения, 
однако увеличение скорости бега зависит и от других 
факторов (техническая, психологическая, тактическая 
подготовка и др.), которые не рассматривались в дан-
ной работе.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем про-
гнозирования скорости бега на средние, длинные и 
сверхдлинные дистанции.
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Впровадження спеціалізованих комплексів вправ на уроках 
фізичної культури і здоров’я вищих професійних училищ 

комп’ютерних технологій та будівництва
Корзан Т. І.

Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Розглянуто моделі оптимальних 
спеціалізованих комплексів фі-
зичних вправ для учнів вищих 
професійних училищ. Виявлено, 
що чинна програма з фізичного 
виховання вищих професійних 
училищ на даний момент вже не 
повністю задовольняє потреби 
нових спеціальностей. В експе-
рименті приймали участь чотири 
групи по 25 учнів. Розроблено 
методичні рекомендації з про-
ведення спеціалізованих комп-
лексів фізичних вправ. Визначе-
но відмінності між результатами 
контрольних та експерименталь-
них груп у нормативах з легкої 
атлетики, гімнастики і спортив-
них ігор. 

Корзан Т. И. Использование специализиро-
ванных комплексов упражнений на уроках 
физической культуры и здоровья высших 
профессиональных училищ компьютер-
ных технологий и строительства. Рассмо-
трена модель оптимальных специализирован-
ных комплексов физических упражнений для 
учеников высших профессиональных училищ. 
Выявлено, что действующая программа по 
физическому воспитанию высших профес-
сиональных училищ на данный момент уже 
не полностью удовлетворяет потребности но-
вых специальностей. В эксперименте прини-
мали участие четыре группы по 25 учеников. 
Разработаны методические рекомендации по 
проведению специализированных комплексов 
физических упражнений. Показаны отличия 
между результатами контрольных и экспери-
ментальных групп в нормативах из легкой ат-
летики, гимнастики и спортивных игр. 

Korzan T.I. Using specialized set of 
exercises on the lessons of physical 
culture and health of higher vocational 
schools computer technology 
and construction. The model of the 
optimum specialized complexes of 
physical exercises is considered for the 
students of higher professional schools. 
It is exposed that operating program on 
physical education of higher professional 
schools now already not fully satisfies 
the necessities of new specialities. In an 
experiment four groups took part for 25 
students. Methodical recommendations 
are developed on the leadthrough of 
the specialized complexes of physical 
exercises. The differences between 
results of control and experimental 
groups is shown in norms from track-and-
field, gymnastics and sporting games.

Ключові слова:
комплекс, вправи, експеримент, 
групи, нормативи, модель.

комплекс, упражнения, эксперимент, группы, 
нормативы, модель.

complex exercise, experiment, group 
norms, model. 

Вступ.1

Процес фізичного виховання студентів, регламен-
тується Законом України про фізичну культуру і спорт 
[1], Державною програмою розвитку фізичної культу-
ри і спорту в Україні, Цільовою комплексною програ-
мою „Фізичне виховання – здоров’я нації, навчальною 
програмою з фізичного виховання” та ін. Відповідно 
до цих документів мета фізичного виховання полягає 
у різнобічному розвиткові особистості, вихованні ін-
дивідуальних здібностей учнів.

Високий рівень сучасної техніки і технології, по-
стійне підвищення інтенсивності професійної діяль-
ності вимагає відповідної підготовленості людини. 
Впровадження механізації і комплексної автоматиза-
ції, з одного боку, спричиняє нервово-емоційне на-
пруження, а з іншого, призводить до зниження рухо-
вої активності і прояву відносності гіпокінезії. Низка 
авторів, а саме Г. Ш. Минибаєв, (1974); М. Я. Вилен-
ський, В. П. Русанов, К. Т. Ветчинкина, (1987); Н. Г. 
Журавлева, (1989); Р. В. Римик, (2005) відзначають, 
що у процесі хронічної гіпокінезії знижується розу-
мова працездатність, а тривалі емоції перенапруження 
призводять до швидкого виснаження організму [2].

Систематичні заняття фізичними вправами сприя-
ють формуванню необхідних трудових навичок, опти-
мізують фізичні і психічну підготовку учнів до праці, 
поліпшують працездатність, сприяють адаптації ор-
ганізму до умов виробничої діяльності В. С. Титов, 
(1979); Т. Ф. Витенас, (1982); В. А. Кабачков, (1996); 
Е. П. Ильїн, (2001); Е. С. Вічковський, (2003); Т. Ю. 
Круцевич, ( 2005) [3]. 

Робота працівників, пов’язаних із радіотехнікою, 
обмежує рухову активність, погіршує професійну 
працездатність, призводить до великої кількості по-
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милок, копулює негативний вплив на життєво важливі 
функції і системи організму. При роботі позі сидячи 
затрати енергії на 5-10% перевищують рівень осно-
вного обміну, стоячи – на 10-25%. При вимушеній не-
зручній позі затрати енергії на 40-50% перевищують 
рівень основного обміну [4]. 

 Біологи вважають, що поза сидячи найбільш шкід-
лива для здоров’я людини, оскільки її хребет протя-
гом багатьох годин щоденно, протягом цілого життя 
знаходиться у нерухомому стані, що призводить до 
зниження притоку крові і відповідно – інтенсивності 
обмінних процесів у тканинах. У хребті раніше, ніж в 
інших суглобах, відкладаються солі і настають незво-
ротні зміни у тканинах. Згідно методичної статистики, 
80% населення постійно або періодично страждають 
остеохондрозом [5].

Отже, у галузі фізичної культури об’єктивно існує 
актуальна проблема спеціалізації комплексів фізич-
них вправ для майбутніх операторів комп’ютерного 
набору вищих професійних училищ комп’ютерних 
технологій та будівництва.

Робота виконана у відповідності до практичних 
завдань підготовки майбутніх фахівців у вищих про-
фесійних училищах.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягала в моделюванні оптималь-

них спеціалізованих комплексів фізичних вправ для 
майбутніх операторів комп’ютерного набору вищих 
професійних училищ комп’ютерних технологій та бу-
дівництва МВК [6]. 

Об’єктом дослідження є процес фізичного вихо-
вання учнів вищих професійних училищ України.

Предметом дослідження є фізичні вправи для 
майбутніх операторів комп’ютерного набору вищих 
професійних училищ.
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Методи дослідження. Для вирішення поставлених 
у роботі завдань застосовано такі методи досліджен-
ня:

аналіз літературних джерел за темою дослідження;• 
моделювання спеціальних професійно-орієнтованих • 
комплексів фізичних вправ вищих професійних 
училищ;
систематизація спеціальних фізичних вправ для ви-• 
щих професійних училищ;
педагогічний експеримент;• 
математико-статистична обробка експерименталь-• 
них даних.

Спеціалізовані комплекси включали у підготовчу й 
основну частину заняття. Робота м’язів здійснюється 
без особливого напруження, що створює сприятливі 
умови для покращення дихання, кровообігу та обмі-
ну речовин. Під час бігу і ходьби розвиваються пе-
реважно м’язи нижніх кінцівок. Тому біг є хорошим 
засобом для розвитку та зміцнення органів дихання, 
виховання швидкості та витривалості. Вправи на гім-
настичній стінці виконують для формування правиль-
ної постави. Стрибковий комплекс вправ позитивно 
впливають на весь організм учнів. Ми звертали увагу 
на вправи в русі, які можна широко використовувати 
у підготовчій, основній (в якості основних вправ для 
розвитку фізичних якостей), заключній (для розван-
таження хребта, або на відчуття правильної постави) 
частинах уроку.

Результати дослідження.
Нами досліджено чотири групи по 25 учнів Львів-

ського вищого професійного училища комп’ютерних 
технологій та будівництва. Задіяні 2 різні спеціаль-
ності «Будівництво та експлуатація будівель і спо-
руд» і «Оператор комп’ютерного набору». У кожній 
з спеціальностей була експериментальна і контрольна 
група.

У навчальний процес експериментальних груп 
було введено новий експериментальний фактор з 8 
розроблених нами спеціалізованих комплексів фізич-
них вправ для вищих професійних училищ: «Ходок» 
спеціалізованих фізичних вправ, які використовують-
ся в спортивній ходьбі; «Бігунець» спеціалізованих 
бігових вправ; «Килимок» спеціалізованих фізичних 
вправ на килимку; «Драбинка» спеціалізованих вправ 
біля гімнастичної драбини; «Кенгуру» спеціалізова-
них стрибкових вправ; «Кріселко» спеціалізованих 
вправ в положенні сидячи; «Стрибунець» спеціалізо-
ваних вправ із м’ячем; «Скакалочка» спеціалізованих 
вправ із скакалкою. Контрольна група продовжувала 
заняття за традиційною методикою. 

Педагогічний експеримент тривав з 2007 – 2010 
навчальний року згідно навчальної програми для ви-
щих професійних училищ України.

Наприкінці експерименту було визначено відмін-
ності між результатами контрольної та експеримен-
тальної груп у виконанні нормативів з легкої атлети-
ки, гімнастики і спортивних ігор. Тестування з легкої 
атлетики проведено: у бігу на 100 м; у бігу на 1000 м; 
у стрибку в довжину з місця; метання малого м’ячика 
на дальність з розбігу; метані гранати. Тестування з 
гімнастики проведено у наступних вправах: згинан-

ня та розгинання рук в упорі лежачи; підтягування 
на перекладині; піднімання тулуба в сід за 1 хвили-
ну; стрибку через скакалку за 1 хвилину. Тестування 
з спортивних ігор проведено у вправах: штрафний 
кидок у баскетболі; верхня пряма подача м’яча в меж-
ах майданчика в волейболі; удари м’яча на точність з 
відстані 16 метрів у футболі.

За допомогою математично-статистичної обробки 
даних виявлено, що результати експериментальної 
групи за спеціальністю «Будівництво та експлуатація 
будівель і споруд» у всіх контрольних нормативах з 
легкої атлетики переважають кращі показники контр-
ольної групи.

Видно, що результати експериментальної групи у 
нормативах з легкої атлетики перевищують результа-
ти контрольної групи: у бігу на 100м на 6,7%; у бігу на 
1000 метрів на 3,6%; у стрибку в довжину з місця на 
9,5%; метання малого м’ячика на дальність з розбігу 
на 7,6%; метані гранати на 12,9%.

У нормативах з гімнастики результати експери-
ментальної групи також перевищують результати 
контрольної групи у всіх чотирьох вправах: згинання 
та розгинання рук в упорі лежачи на 25,6%; підтягу-
вання на перекладині на 36,5%; піднімання тулуба в 
сід за 1 хвилину на 16,6%; стрибку через скакалку за 
1 хвилину на 27,1%.

У нормативах з спортивних ігор результати експе-
риментальної групи перевищують результати контр-
ольної групи у всіх трьох вправах: в штрафному 
кидкові у баскетболі на 37%; в верхній прямій пода-
чі м’яча в межах майданчика в волейболі на 46,8%; 
удари м’яча на точність з відстані 16 метрів у футболі 
на 50,4%.

За допомогою тестування дослідних груп спеці-
альності «Оператор комп’ютерного набору» визначе-
но, що експериментальна група має кращі результати 
у контрольних нормативах з легкої атлетики: біг 100 
м на 5,6%; бігу на 1000 м на 7%; стрибку в довжину з 
місця на 8,8%; метанні малого м’ячика на дальність з 
розбігу на 9,3%; метані гранати на 16,8%.

 У контрольних нормативах з гімнастики переви-
щують на: згинання та розгинання рук в упорі лежачи 
на 27,5%; підтягування на перекладині на 61,8%; під-
німання тулуба в сід за 1 хвилину на 17,5%; стрибку 
через скакалку за 1 хвилину на 26,4%.

У контрольних нормативах з спортивних ігор пе-
ревищує на: в штрафному кидкові у баскетболі на 
61,7%; в верхній прямій подачі м’яча в межах майдан-
чика в волейболі на 66,1%; удари м’яча на точність з 
відстані 16 метрів у футболі на 66,3%. 

Висновки
У роботі розв’язано наукову проблему спеціаліза-1. 
ції комплексів фізичних вправ для майбутніх опе-
раторів комп’ютерного набору вищих професійних 
училищ комп’ютерних технологій та будівництва. 
Проблему розв’язано за допомогою моделювання 
нових комплексів фізичних вправ МВК. Призначе-
но для науково-методичного забезпечення вищих 
професійних училищ комп’ютерних технологій та 
будівництва.
На підставі аналізу літературних джерел нами було 2. 
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виявлено, що чинна програма з фізичного вихован-
ня вищих професійних училищ на даний момент 
вже не повністю задовольняє потреби нових спеці-
альностей, зокрема операторів комп’ютерного на-
бору. На цій підставі нами розроблено модель МВК 
з 8 комплексів вправ, які адаптовані для майбутніх 
операторів комп’ютерного набору. 
За допомогою педагогічного експерименту було ви-3. 
значено ефективність моделі МВК. Визначено від-
мінності між результатами контрольних та експе-
риментальних груп у нормативах з легкої атлетики, 
гімнастики і спортивних ігор.
Математико-статистична обробка даних показала, 4. 
що середні значення тестування в експерименталь-
ній групі за спеціальністю «Будівництво та експлу-
атація будівель і споруд» перевищують: з легкої ат-
летики перевищує у бігу на 100м на 6,7%; у бігу на 
1000метрів на 3,6%; у стрибку в довжину з місця на 
9,5%; метання малого м’ячика на дальність з роз-
бігу на 7,6%; метані гранати на 12,9%. У нормати-
вах з гімнастики перевищують на: згинання та роз-
гинання рук в упорі лежачи на 25,6%; підтягування 
на перекладині на 36,5%; піднімання тулуба в сід 
за 1 хвилину на 16,6%; стрибку через скакалку за 1 
хвилину на 27,1%. У нормативах з спортивних ігор 
перевищує на: в штрафному кидкові у баскетболі на 
37%; в верхній прямій подачі м’яча в межах майдан-
чика в волейболі на 46,8%; удари м’яча на точність 
з відстані 16 м у футболі на 50,4%.
Результати тестування учнів за спеціальністю «Опе-5. 
ратор комп’ютерного набору» в експериментальній 
групі кращі ніж у контрольній: у бігу на 100м на 
5,6%; у бігу на 1000м на 7%; у стрибку в довжину 
з місця на 8,8%; у метання малого м’ячика на даль-
ність з розбігу на 9,3%; у метані гранати на 16,8%. 
У контрольних нормативах з гімнастики перевищу-
ють: згинання та розгинання рук в упорі лежачи на 
27,5%; підтягування на перекладині на 61,8%; під-
німання тулуба в сід за 1 хвилину на 17,5%; стриб-
ку через скакалку за 1 хвилину на 26,4%. У контр-

ольних нормативах з спортивних ігор перевищує: в 
штрафному кидкові у баскетболі на 61,7%; в верх-
ній прямій подачі м’яча в межах майданчика в во-
лейболі на 66,1%; удари м’яча на точність з відстані 
16 метрів у футболі на 66,3%.
Кількісні показники тестування статистично досто-6. 
вірно свідчать про ефективність експериментальної 
моделі фізичних вправ МВК для майбутніх операто-
рів комп’ютерного набору вищих професійних учи-
лищ комп’ютерних технологій та будівництва.
Розроблено методичні рекомендації з проведення 7. 
спеціалізованих комплексів фізичних вправ для 
майбутніх операторів комп’ютерного набору вищих 
професійних училищ комп’ютерних технологій та 
будівництва. 

У подальших дослідженнях є необхідність науко-
вої розвідки моделей спеціалізованих комплексів фі-
зичних вправ для учнів інших спеціальностей вищих 
професійних училищ комп’ютерних технологій та бу-
дівництва.
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Стан серцево-судинної системи студентів 
першого року навчання

Косинський Е.О., Андрійчук Ю.М., Ходінов В.М.
Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”

Політехніка Родомська

Анотації:
Показано підходи до визначення 
рівня стану здоров’я студентів. В 
експерименті приймали участь 94 
студента (48 дівчат та 46 юнаків) 
основної медичної групи. Стан 
серцево-судинної системи дослі-
джували за показниками частоти 
серцевих скорочень, артеріально-
го тиску, індексу Робінсона, адап-
таційного потенціалу кровообігу. 
Зазначено, що на початку навчаль-
ного року у студентів спостеріга-
ється низький рівень функціону-
вання серцево-судинної системи. 
У 73,5 % дівчат та 62,2 %  юнаків 
виявлено тахікардію. У 8,2 % ді-
вчат та 26,7 %  юнаків виявлено 
підвищену норму систолічного ар-
теріального тиску. 

Косынский Э.О., Андрийчук Ю.М., Ходи-
нов В.Н. Состояние сердечно-сосудистой 
системы студентов первого года обу-
чения. Показаны подходы к определению 
уровня состояния здоровья студентов. В 
эксперименте принимали участие 94 сту-
дента (48 девушек и 46 юношей) основной 
медицинской группы. Состояние сердечно-
сосудистой системы исследовали по пока-
зателям частоты сердечных сокращений, 
артериального давления, индекса Робин-
сона, адаптационного потенциала крово-
обращения. Отмечено, что в начале учеб-
ного года у студентов наблюдается низкий 
уровень функционирования сердечно-
сосудистой системы. У 73,5 % девушек и 
62,2 %  юношей выявлена тахикардия. У 
8,2 % девушек и 26,7 %  юношей выявлена 
повышенная норма систолического артери-
ального давления.

Kosynskyi E. О., Andriichuk Y.N., 
Hodinov V.N. Cardiovascular system 
state of the first year students. 
Approaches to definition of a level of 
state of health of students are shown. 94 
students (48 girls and 46 youths) of basic 
medical group took part in an experiment. 
The state of the cardiovascular system 
was probed on indexes by frequencies 
of heart-throbs, arteriotony, index 
of Robinson, adaptation potential of 
circulation of blood. It is marked that at 
the beginning of school year students 
have a low level of functioning of the 
cardiovascular system. At 73,5 % girls 
and 62,2 %  youth is expose tachycardia. 
At 8,2 % girls and 26,7 %  youth is 
expose the enhanceable norm of systole 
arteriotony.

Ключові слова:
студенти, фізична працездат-
ність, серцево-судинна система, 
адаптація.

студенты, физическая трудоспособ-
ность, сердечно-сосудистая система, 
адаптация.

students, physical ability to work, 
cardiovascular system, adaptation. 

Вступ. 1

Інтенсифікація навчання у вищих навчальних за-
кладах вимагає високої працездатності і здоров’я 
студентів. В більш вузькому розумінні фізичну пра-
цездатність розглядають як функціональний стан 
серцево-судинної системи. Подібний підхід цілком 
виправданий, так як, серцево-судинна система несе 
основне навантаження при формуванні функціональ-
ної системи в процесі адаптації організму до фізичних 
навантажень та й в повсякденному житті інтенсивність 
фізичної активності невисока і має виражений аероб-
ний характер [5; 8]. Стан серцево-судинної системи є 
важливим фактором при визначенні рівня здоров’я і 
працездатності людини [2; 3; 7]. 

Дослідження стану серцево-судинної системи сту-
дентів проводили ряд дослідників, які вказується на 
погіршення стану здоров’я студентської молоді. Зо-
крема, виявлено підвищену частоту серцевих скоро-
чень (ЧСС) у стані спокою в 42,22% юнаків та у 69,1% 
дівчат – студентів першого року навчання. Встанов-
лено, також, погіршення ЧСС у студентів з першого 
по четвертий курс [6]. Встановлено, також, підвищен-
ня показників артеріального тиску у 53,33% юнаків і 
63,64 % дівчат [4] та виявлено стан прегіпертензії у 
20 % студентів й у 8 % випадків було констатовано ар-
теріальну гіпертензію [6]. Також дані автори показу-
ють значне підвищення показників індексу Робінсона 
в обох статевих групах.

Дослідження виконувалось згідно плану науково-
дослідної роботи кафедри здоров’я і фізичної культу-
ри Луцького інституту розвитку людини Університету 
„Україна”.

Мета, завдання роботи, матеріали і методи. 
Мета дослідження полягала у вивченні стану 

серцево-судинної системи студентів першого року на-

© Косинський Е.О., Андрійчук Ю.М., Ходінов В.М., 2010

вчання.
Дослідження проводили на базі науково-дослідної 

лабораторії функціональної діагностики та фізичної 
реабілітації Луцького інституту розвитку людини Уні-
верситету „Україна”. Було обстежено 94 студента (48 
дівчат та 46 юнаків) основної медичної групи. Стан 
серцево-судинної системи досліджували за показни-
ками частоти серцевих скорочень (ЧСС), артеріально-
го тиску (АТ), індексу Робінсона, адаптаційного по-
тенціалу кровообігу (АП).

Результати дослідження. 
Для характеристики функціонального стану сту-

дентів першого року навчання аналізували показники 
серцево-судинної системи. Проведені дослідження 
ми порівнювали з нормами функції серцево-судинної 
системи, прийнятими Всесвітньою організацією охо-
рони здоров’я (ВООЗ) та з даними інших авторів.

Одним з об’єктивних показників стану серцево-
судинної системи є частота серцевих скорочень. ЧСС 
вивчали за показниками артеріального пульсу у ста-
ні спокою. За норму у стані спокою приймають 60-80 
уд×хв-1, більше 80 уд×хв-1 розцінюється як тахікардія, 
менше 60 уд×хв-1 – як брадикардія.

Нашими дослідженнями не виявлено вірогідної 
відмінності ЧСС у стані спокою між дівчат та юнака-
ми (87,31±13,27 уд×хв-1 та 83,49±12,11 уд×хв-1 відпо-
відно) (табл. 1). Разом з тим, як у дівчат так і у юнаків, 
середні показники ЧСС виявились дещо вищими від 
норми. Зокрема, серед дівчат не виявлено осіб з ЧСС 
менше 60 уд×хв-1, ЧСС 60-80 уд×хв-1 виявлено у 
26,5 %, ЧСС більше 80 уд×хв-1 зафіксовано у 73,5 %. 
Серед юнаків ЧСС менше 60 уд×хв-1 виявлено лише 
у 2,2 %, ЧСС 60-80 уд×хв-1 виявлено у 35,6 %, та ЧСС 
більше 80 уд×хв-1 мають 62,2 % студентів (табл. 2).

При аналізі статевих відмінностей, відповідно до 
градації норм ЧСС, виявлено переважання дівчат з та-
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хікардією (56,3 % та 43,7 % відповідно). У групі з нор-
мальною ЧСС виявлено переважання юнаків (55,2 % 
та 44,8 % відповідно) (табл. 2).

Згідно норм, прийнятих ВООЗ, оптимальна нор-
ма систолічного артеріального тиску (по відношенню 
до ризику розвитку серцево-судинних ускладнень) 
має становити менше 120 мм.рт.ст., нормальний тиск 
– менше 130 мм.рт.ст., підвищений тиск – 130-139 
мм.рт.ст., при показниках 140 мм.рт.ст. і вище діа-
гностують артеріальну гіпертензію першого ступеня. 
Діастолічний тиск: оптимальний (норма) – менше 80 
мм.рт.ст., нормальний – менше 85 мм.рт.ст., підвище-
ний нормальний тиск – 85-89 мм.рт.ст. [9].

При аналізі статевих відмінностей середніх по-
казників систолічного артеріального тиску виявле-
но вірогідну відмінність (p<0,001) між дівчатами та 
юнаками (121,29±13,48 мм рт.ст. та 132,49±14,28 мм 
рт.ст. відповідно). За показниками діастолічного ар-
теріального тиску не виявлено вірогідної відмінності 
між дівчатами та юнаками. Отримані середні показни-
ки діастолічного артеріального тиску як у дівчат, так 
і у юнаків, знаходяться в межах оптимальної норми. 
Середні показники систолічного артеріального тиску 
у дівчат знаходяться в межах норми, тоді як середні 
показники систолічного артеріального тиску юнаків 
знаходяться в межах підвищеного тиску (табл. 1).

При аналізі показників систолічного артеріального 
тиску в середині статевих груп виявлені наступні від-
мінності. У дівчат в межах оптимальної норми систо-
лічного артеріального тиску виявлено 51 % студентів, 
нормального тиску – у 30,6 %, підвищеної норми – 
8,2 %. У 10,2 % дівчат, за даними систолічного артері-
ального тиску, відмічається гіпертонія І ступеня. Се-
ред юнаків в межах оптимальної норми систолічного 
артеріального тиску виявлено 17,8 % студентів, нор-
мального тиску – 28,8 %, підвищеної норми – 26,7 % 
та у 26,7 % юнаків відмічається гіпертонія І ступеня 
(табл. 2).

При аналізі статевих відмінностей, відповідно 
до градації норм артеріального тиску, виявлено пе-
реважання дівчат в групах студентів з оптимальною 
нормою (75,8 % та 24, 2% відповідно) та нормальним 
тиском (53,6 % та 46,4 % відповідно). Тоді як, в групах 
студентів з підвищеною нормою переважали юнаки 
(75 % та 25 % відповідно) та артеріальною гіпертен-
зією першого ступеня – 70,6 % та 29,4 % відповідно 
(табл. 2).

Рядом досліджень встановлено, що при зростанні 
толерантності до фізичних навантажень відмічається 
закономірне зниження індексу Робінсона. Цей індекс 
є показником економізації функції серцево-судинної 

системи. При оцінці результатів показники індексу 
Робінсона поділяються на п’ять рівнів: низький 111 
у.о. і більше, нижче середнього – 95-110 у.о., середній 
– 85-94 у.о., вище середнього – 70-84 у.о., високий – 69 
у.о. і менше [1].

Між дівчатами та юнаками не виявлено сут-
тєвих відмінностей показників індексу Робінсона 
(106,26±21,97 у.о. та 110,47±19,43 у.о. відповідно) 
(табл. 1). 

У групі дівчат виявлено наступні показники індек-
су Робінсона: низький рівень у 34,7 %, нижче серед-
нього – у 30,6 %, середній рівень – у 18,4 %, вище 
середнього рівень – у 14,3 % й високий рівень у 2,1 %. 
Серед юнаків виявлено наступні показники індексу 
Робінсона: низький рівень у 44,4 %, нижче середнього 
– у 35,6 %, середній рівень – у 11,1 %, вище середньо-
го рівень – у 8,9 % й високий рівень не зафіксовано 
(табл. 2).

При аналізі статевих відмінностей, відповідно до 
градації рівня індексу Робінсона, високий рівень ви-
явлено лише в 2,1 % дівчат. В групі студентів з показни-
ками індексу Робінсона вище середнього переважали 
дівчата (63,6 % та 36,4 % відповідно). В групі студен-
тів з показниками індексу Робінсона середнього рівня 
також переважали дівчата (64,3 % та 35,7 % відповід-
но). В групі студентів з показниками індексу Робінсо-
на нижче середнього переважали юнаки (51,6 % та 
48,4 % відповідно). В групі студентів з низьким рівнем 
індексу Робінсона також переважали юнаки (54,1 % 
та 45,9 % відповідно). Отже, лише у 34,8 % дівчат та 
20,0 % хлопців відмічається належний рівень систо-
лічної роботи серця. Відповідно у 65,3 % дівчат та у 
80 % юнаків виявлено напруження систолічної роботи 
серця за показниками індексу Робінсона (табл. 2).

Одним з важливих показників донозологічної діа-
гностики є адаптаційний потенціал кровообігу (АП). 
Адаптаційний потенціал кровообігу дозволяє судити 
про стан міокардіально-гемодинамічного і енерго-
метаболічного гомеостазу з урахуванням віку. При 
оцінці АП результати поділяють на чотири рівні: задо-
вільна адаптація – 2,1 у.о. і менше, напруження меха-
нізмів адаптації – 2,11-3,2 у.о., незадовільна адаптація 
– 3,21-4,3 у.о., зрив механізмів адаптації – 4,31 у.о. і 
більше [1].

Аналізуючи середні показники адаптаційного по-
тенціалу між дівчатами та юнаками вірогідних відмін-
ностей не виявлено (2,19±0,40 у.о. та 2,40±0,28 у.о. від-
повідно) (табл.1). 

У групі дівчат виявлені наступні показники АП: за-
довільна адаптація – у 28,9 %, напруження механізмів 
адаптації виявлено у 68,9 %, незадовільна адаптація 

Таблиця 1
Середні показники стану серцево-судинної системи студентів 1-го курсу на початку навчального року

Показники М±m
дівчата

М±m
юнаки p

Частота серцевих скорочень, уд×хв-1 87,31±13,27 83,49±12,11 p > 0,05
Артеріальний тиск систолічний, мм.рт.ст. 121,29±13,48 132,49±14,28 p < 0,001
Артеріальний тиск діастолічний, мм.рт.ст. 77,76±9,29 77,53±7,97 p > 0,05
Індекс Робінсона, у.о. 106,26±21,97 110,47±19,43 p > 0,05
Адаптаційний потенціал кровообігу, у.о. 2,19±0,40 2,40±0,28 p > 0,05
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– 2,2 %, із зривом механізмів адаптації студентів не 
виявлено. Серед юнаків виявлено наступні показники 
АП: із задовільною адаптацією - 22,2 %, напружен-
ня механізмів адаптації відмічається у 77,8 %, юнаків 
із незадовільною адаптацією і зі зривом механізмів 
адаптації не виявлено (табл. 2).

При аналізі статевих відмінностей, відповідно до 
градації норм АП, у групі студентів із задовільною 
адаптацією дещо переважали дівчата (52 % та 48 % 
відповідно). В групі студентів з показниками напру-
ження механізмів адаптації переважали юнаки (57,5 % 
та 42,5 % відповідно) (табл. 2).

Отже, на початку навчального року спостерігаєть-
ся низький рівень функціонування серцево-судинної 
системи у студентів першого року навчання. Зокрема, 
як у дівчат так і у юнаків виявлено тахікардію, під-
вищену норму систолічного артеріального тиску та 
гіпертонію І ступеня, напруження систолічної роботи 
серця за показниками індексу Робінсона та напружен-
ня механізмів адаптації за показниками адаптаційного 
потенціалу кровообігу. У юнаків відмічаються дещо 
гірші показники стану серцево-судинної системи у 
порівнянні з дівчатами.

Висновки. 
На початку навчального року спостерігається 

низький рівень функціонування серцево-судинної 
системи. Зокрема, у 73,5 % дівчат та 62,2 %  юнаків 
виявлено тахікардію; у 8,2 % дівчат та 26,7 %  юнаків 
виявлено підвищену норму систолічного артеріально-
го тиску та виявлено гіпертонію І ступеня – у 26,7 % 
хлопців й у 10,2 % дівчат. У 65,3 % дівчат та у 80 % 
юнаків виявлено напруження систолічної роботи сер-
ця за показниками індексу Робінсона. У 68,9 % дівчат 
і у 77,8 % юнаків виявлено напруження механізмів 
адаптації, а також, у 2,2 % дівчат встановлено незадо-
вільний рівень адаптації. 

Перспективи подальших досліджень у цьому на-
прямку можуть полягати у дослідженні динаміки фі-

зичної працездатності протягом навчального року та 
протягом навчання у ВУЗі, виявленні причин та умов 
зниження фізичної працездатності студентів. А, та-
кож, врахуванні стану серцево-судинної системи при 
плануванні занять з фізичного виховання та контролі 
навчальних досягнень студентів.

Література
Апанасенко Г. Л. Медицинская валеология / Г. Л. Апанасенко, 1. 
Л. А. Попова. – К.: Здоров’я, 1998. – 248 с.
Баевский Р. М. Оценка и классификация уровней здоровья с точ-2. 
ки зрения теории адаптации // Вестник АМН СССР. – 1989. - № 
8. – С. 73 - 78.
Базильчук В. Б. Організаційні засади активізації спортивно-3. 
оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчального за-
кладу: автореф. дис. на здобуття ступеня  канд. наук з фізичного 
виховання і спорту : спец. 24.00.02 “Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення” / В. Б. Базильчук ; Львівський 
державний інститут фізичної культури. – Львів, 2004. – 20 с.
Захаріна Є. А. Формування мотивації до рухової активності 4. 
у процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних 
закладів : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
спец. 24.00.02 „Фіз. культура, фіз. виховання різних груп насе-
лення” / Євгенія Анатоліївна Захаріна; Нац. ун-т фіз. виховання 
і спорту України. – К., 2008. – 21 с.
Зеленюк О. В. Індивідуалізація навчального процесу фізичного 5. 
виховання на підставі комплексного оцінювання рухової 
підготовленості та рівня соматичного здоров’я студентів: авто-
реф. дис. на здобуття ступеня  канд.. наук з фізичного виховання 
і спорту : спец. 24.00.02 “Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / О. В. Зеленюк; Харківська державна 
академія фізичної культури. – Харків, 2004. – 20 с.
Левандовський О. С. Кінезітерапія і масаж в системі комплексної 6. 
реабілітації студентів з клінічними ознаками вегетативного дис-
балансу : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
спец. 24.00.03 „Фізична реабілітація” / Олександр Станіславович 
Левандовський; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 
2007. – 20 с.
Михайлов В. М. Вариабельность ритма сердца: опыт практиче-7. 
ского применения метода / В. М. Михайлов; изд. второе, пере-
раб. и доп. : Иваново : Иван. гос. мед. академия, 2002. – 290 с.
Тихвинский С. Б. Определение, методы исследования и оценка 8. 
физической работоспособности детей и подростков: [руков. для 
врачей] // Детская спортивная медицина / под. ред. С. Б. Тихвин-
ского, С. В. Хрущева. – 2-е изд. – М., 1991. – С. 259-273.
De Vries H. A. Physiology of Exercise. / De Vries H. A., Housh T. J. 9. 
– WCB Brown and Benchmark. – Pueblo, 1994. –  636 p.

Надійшла до редакції 02.04.2010р. 
Косинський Едуард Олександрович

Андрійчук Юліана Миколаївна
Ходінов Володимир Миколайович

sitovski@rambler.ru

Таблиця 2
Порівняльна характеристика стану серцево-судинної системи 

студентів 1-го курсу на початку навчального року

Градації 
показників

Середні показники у групах дівчат та 
юнаків

Статеві відмінності показників відповідно до 
градації норм показника

М±m
дівчата

М±m
юнаки

М±m
дівчата

М±m
юнаки

Частота серцевих скорочень, уд×хв-1

< 60 0 % 2,2 % 0 % 100 %
60-80 26,5 % 35,6 % 44,8 % 55,2 %
> 80 73,5 % 62,2 % 56,3 % 43,7 %

Артеріальний тиск систолічний, мм.рт.ст.
> 140 10,2 % 26,7 % 29,4 % 70,6 %

131-139 8,2 % 26,7 % 25,0 % 75,0 %
120-130 30,6 % 28,9 % 53,6 % 46,4 %

< 120 51 % 17,8 % 75,8 % 24,2 %
Індекс Робінсона, у.о.

< 69 2,1 % 0 % 100 % 0 %
70-84 14,3 % 8,9 % 63,6 % 36,4 %
85-94 18,4 % 11,1 % 64,3 % 35,7 %
95-110 30,6 % 35,6 % 48,4 % 51,6 %
> 111 34,7 % 44,4 % 45,9 % 54,1 %

Адаптаційний потенціал кровообігу, у.о.
< 2,1 28,9 % 22,2 % 52,0 % 48,0 %

2,11-3,20 68,9 % 77,8 % 42,5 % 57,5 %
3,21-4,30 2,2 % 0 % 100 % 0 %

> 4,31 0 % 0 % 0 % 0 %
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Реалізація ідеї самодіяльності у навчанні 
у вітчизняних гімназіях наприкінці ХІХ століття

Курашова В.О.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотації:
Проаналізовано досвід практич-
ної реалізації ідеї самостійності 
у гімназичному навчанні в істо-
рії вітчизняних гімназій у період 
реформування змісту навчан-
ня в гімназіях – наприкінці ХІХ 
століття. З’ясовано, що в дослі-
джуваний період поширювалися 
практичні форми і методи гімна-
зичного навчання. Були уведені 
дисципліни природничого спря-
мування (спостереження в при-
роді, проведення природних до-
слідів). Зміст і методи вивчення 
класичних предметів передбача-
ли видання гімназистами газет, 
поєднання методів навчання ла-
тини і рідної мови.

Курашова В.А. Реализация идеи са-
модеятельности в обучении в отече-
ственных гимназиях в конце ХІХ столе-
тия. Проанализирован опыт практической 
реализации идеи самодеятельности в 
гимназическом обучении в истории укра-
инских гимназий в период реформирова-
ния содержания обучения в гимназиях – в 
конце ХІХ столетия. Выяснено, что иссле-
дованный период распространялись прак-
тические формы и методы гимназическо-
го обучения. Были введены дисциплины 
естественного направления (наблюдения 
в природе, проведение естественных 
опытов). Содержание и методы изучения 
классических дисциплин предусматри-
вали издательство гимназистами газет, 
объединение методов обучения латыни и 
родного языка. 

Kurashova V.A. Realization of idea 
of independent action in teaching 
in domestic gymnasia at the end of 
the XIX century. This article analyzes 
experience of practical realization idea of 
independence in the gymnasia training in 
the history of domestic gymnasiums in the 
period of reformation content of training in 
gymnasiums – at the end of XIX century. 
Finds out that in the period which is under 
investigation practical forms and methods 
of gymnasium training were spreading. 
Were imposed disciplines of natural 
direction (looking out in the nature, natural 
researching). Content and methods of 
studying classical disciplines have got 
publishing newspapers by schoolchildren, 
coincided methods of training Latin and 
native language.

Ключові слова:
класична освіта, зміст гімназич-
ної освіти, самостійність учнів.

классическое образование, содержание 
гимназического образования, самодея-
тельность учащихся.

classical education, content of training 
in gymnasiums, independence of 
schoolchildren.

Вступ.1

На сучасному етапі розвитку української дер-
жави пріоритетним є системне вивчення націо-
нального концепту освіти, доцільне використання 
культурно-історичної спадщини українського наро-
ду, його традицій і духовності, про що наголошено 
в Національній доктрині розвитку освіти в Україні. 
Інтеграційні процеси, глобалізація в освіті спонукає 
педагогів-науковців та вчителів-практиків до ретель-
ного осмислення та творчого використання позитив-
ного досвіду навчання в українських гімназіях. 

Історію становлення гімназійної освіти в окремих 
регіонах України, змістовне забезпечення освітньої 
діяльності вітчизняних гімназій аналізували в сво-
їх працях В. Бобров, В. Вихрущ, О. Вишневський, 
О. Грива, Н. Дідух, Н. Долабчі, А. Лопухівська, Т. Лу-
таєва. Фундаментальними у цьому плані є монографії 
та статті Б. Ступарика, в яких аналізується розвиток 
галицьких гімназій у період з 1772 р. до 1939 р. Роз-
витку класичної гімназійної освіти на західноукраїн-
ських землях у XIX арк. – першій половині XX арк. 
присвячено докторську дисертацію І. Курляк.

У працях згаданих науковців питання розвитку 
пізнавальної ініціативи, навчальної самостійності гім-
назистів розкрито побіжно. Спрямування освітнього 
процесу в сучасних українських гімназіях на виявлен-
ня і розвиток персональних здібностей, активності і 
творчості учнів актуалізує питанні вивченні історич-
ного аспекту становлення ідеї самостійності у гімна-
зичному навчанні.

Робота виконана у відповідності до плану НДР 
Харківського національного педагогічного універси-
тету імені Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає в узагальненні досвіду ре-

алізації ідеї самостійності у навчанні у вітчизняних 
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гімназіях досліджуваного періоду. 
Результати дослідження.
Як відомо, вітчизняні гімназії наприкінці ХІХ 

століття зазнали ряд реформ. Довгий час орієнтовані 
на класичний напрям, гімназії стали давати низький 
рівень знань, посилився догматизм у методах гімна-
зичного навчання. Для подолання таких негативних 
тенденцій наприкінці ХІХ століття застосовувались 
нові форми і методи гімназичного навчання, були 
уведені дисципліни природничого спрямування. Учні 
проводили практичні спостереження, працювали над 
завданнями, що передбачали синтез знань наукових 
і особистих вражень (наприклад, «Користь та шко-
да великих річок», «Які корисні справи в природі та 
житті робить каміння?») і давали змогу учням проде-
монструвати вміння самостійно робити висновки та 
відстоювати власну думку [1].

Завдання практичних занять дисциплін природни-
чого циклу (природна історія, природа рідного краю) 
стосувались як конкретних тем, так і таких, які потре-
бували певного абстрагування («Какие полезніе дела в 
природе и жизни делают камни?») і спонукали учнів, 
використовуючи безпосередній особистий досвід, ре-
алізувати у повній мірі свій творчий потенціал [1].

Важливим для реалізації ідеї самостійності у гім-
назичному навчанні у досліджуваний період було те, 
що більшість гімназій видавали гектографовані газе-
ти: «Молодецька праця» – Львівська академічна гім-
назія, «Молодий голос» – Перша Київська гімназія. У 
цих газетах гімназисти друкували свої вірші, повісті, 
статті на історичні та літературні теми. Так у Ста-
ніславівській гімназії видавався рукописний журнал 
«Зірка». Це позитивно впливало на рівень виконання 
гімназистами письмових завдань з дисциплін класич-
ного гуманітарного спрямування. Адже загальновиз-
наним є факт про те, що як тільки письмові завдання 
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втрачали ознаки схематизму і переставали бути засо-
бом контролю, то вони виявилися способом самовияв-
лення та необхідним стимулом самостійної пізнаваль-
ної активності гімназистів.

Як свідчить проведене узагальнення досвіду ді-
яльності вітчизняних гімназій, задокументованого у 
щорічних звітах, вивчення літератури в нижчих гім-
назіях не передбачало розмаїття методів для реалізації 
ідеї самостійності. Учні читали, переказували і декла-
мували вивчені уривки напам’ять. Крім того, вони ви-
конували письмові завдання: в 1 – 2 класах – три на 
місяць, в 3 – 4 класах — два на місяць [2 – 4].

Учителі відмічали, що гімназисти першого класу, 
здебільшого «не приносять самостійно здобутого ні 
мовного чуття, щоб звичні граматичні форми могли 
успішно розпізнавати і утворювати, ані (вміння) зро-
бити розбір речення... не складного, а поширеного, ані 
писати орфографічно – а то все повинні вміти, якщо 
наука в першому класі має розпочинатися» [2].

Так, на думку вчителя Загарського, учневі потріб-
но довести, що «систематична, оперта на граматиці 
наука чужої мови може відбутися лише на підставі 
знайомства із законами рідної мови, чи іншими слова-
ми, знання рідної мови мусить бути фундаментом, на 
котрому можна розвивати будову чужої мови» [3]. А 
якщо врахувати те, що латинська мова була не тільки 
основним предметом, але «головним болем» багатьох 
гімназистів, то таке практичне спрямування вивчення 
цієї мови повинно було стати певним стимулом. Пе-
дагогами враховувалося й те, що певна частина учнів 
потребувала й інших стимулів; їм необхідно довести 
наступне: низький рівень знання рідної (викладової) 
мови стануть перешкодою на шляху до розуміння кра-
си латиномовних текстів [4]. Учитель Київської дру-
гої гімназії Навроцький, аналізуючи причини низької 
успішності учнів, зазначав про необхідність робити 
акценти під час викладання саме на «реальній корис-
ті», яку повинні мати з науки учні [5].

Педагогічну полеміку викликало питання мето-
дики вивчення історії літератури. Учителі Харків-
ських гімназій вважали її благодатним матеріалом 
для формування пізнавальної активності, навчальної 
самостійності учнів. Правильний шлях до саме та-
кого вивчення літератури – читання «такої кількості 
творів повністю, щоб на основі їх накреслити образ 
історичного розвитку літератури» [6]. Але виникало 
правомірне питання: чи було це реальним? За підра-
хунками педагога Б. Грінченка, який був противником 
штудіювання уривків з літературних творів і висту-
пав за необхідність вивчення цілісних текстів, учням 
потрібно було прочитати щонайменше 40 великих за 
обсягом творів. Опоненти заперечували не саму дис-
ципліну, а виступали проти кількості і труднощі зміс-
ту текстів, бо, на їхню думку, навіть тих 6 творів, які 
передбачалося читати, знайомлячись із періодом «зо-
лотого віку», не здатні створити в уяві учнів цілісної 
картини літератури названого періоду. Педагог ука-
зував, що вивчення творів давнішої літератури «не 
будять у молодому розумі тої цікавості, що у людях 
зрілих, і вчитель багато праці собі мусить докласти, 

щоб науку ту оживити і пробудити до лектури давніх 
письменників необхідне зацікавлення» [7, с. 15].

Так, на засіданнях педагогічних рад Харківської 
чоловічої гімназії було внесено такі пропозиції: реко-
мендувати видання окремої інструкції для вивчення 
історії літератури, видання дешевих книжок творів 
прозових і поетичних для домашньої лектури, пере-
вірка володіння літературною мовою вчителів, що ви-
кладали цей предмет [8].

У той же час гімназійні комісії намагалися 
розв’язати питання, пов’язані із підготовкою під-
ручників, що, безперечно, було досить непросто, бо 
підручник в кожному предметі має включати те, що 
учень повинен уміти, не може він бути книжкою для 
приватного читання, бо досвід вчив, що учні не були 
схильні до самодіяльних занять з підручником.

У результаті упровадження нового проекту на-
вчального плану у 1894 р., за яким у 1 – 4 класах 
гімназії передбачалося «читання і мовлення, ґрун-
товне знання флексії і синтаксису, знання граматики 
і правильне усне та писемне мовлення, вироблення 
доброго смаку шляхом читання, вивчення напам’ять 
і декламацію важливих поетичних творів і прозових 
уривків» [9, с. 18].

У нижчих класах гімназії уводили самостійне чи-
тання, вправи з граматики, декламацію і письмові за-
вдання. Наприкінці 4 класу учні мали повторити увесь 
вивчений матеріал з граматики. Віднайдено приклади 
завдань на практичних заняттях в чотирьох вищих 
класах: «Досвідченість і стилістична вправність в 
усному і писемному вживанні мови, пізнання найви-
значніших різновидів поезії і прози, пізнання цілісних 
творів рідної літератури, а також найважливіших по-
дій з життя знаменитих вітчизняних письменників і 
подій вітчизняного письменства» [9, с. 18]. Як бачи-
мо, такий приклад підтверджує, що в гімназіях само-
стійність у навчанні обмежувалася засвоєнням мов-
них і стилістичних конструкцій, текстів стародавніх 
авторів.

У 5 класі гімназій взагалі не передбачалося ви-
вчення нового матеріалу, на початковому етапі на-
лежало систематизувати знання, набуті у попередніх 
класах «для користі читання вітчизняної літератури у 
6 – 8 класах» [9, с. 19]. У вищій гімназії розпочинало-
ся вивчення теорії літератури: «пізнання на підставі 
хрестоматій звичайних тропів і фігур, також найваж-
ливіших видів поезії і прози» [9, с. 19].

Установлено, що до самодіяльного сприйняття 
історико-літературних відомостей учні були готові 
після 5 класу, тому у 6 класі працювали над самостій-
ною лектурою. Самостійна домашня лектура допо-
внювала класну. Так, ще один із представників духо-
венства, виступаючи на загальних зборах Товариства 
грамотності у Харкові, дав поради, що стосувалися 
саме домашньої лектури як дуже важливого чинника 
розвитку самодіяльності у навчанні. Він наголошував 
на тому, що «лише найкращі твори можуть бути засто-
совані для цієї мети і, бажано, під суворим контролем 
школи» [10].

Наприкінці ХІХ століття з питань організації на-
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вчальної роботи в гімназіях та інших навчальних закла-
дах у практичних узагальненнях «Думки і зауваження 
до проекту Статуту шкіл відомства Міністерства на-
родної освіти», «Про предмети суджень і суперечок 
на педагогічних радах гімназій» наголошувалося на 
необхідності доброзичливого і гуманного ставлення 
керівництва закладів до педагогів, дотримання такту 
в спілкуванні з ними, заперечувалося управління за-
кладами за рахунок єдиного адміністрування з боку 
директорів та інспекторів гімназій, вносилися пропо-
зиції щодо педагогічного керівництва, яке ґрунтується 
на авторитетові керівників закладів [11; 12, с. 49].

У ході дослідження установлено, що наприкінці 
ХІХ століття ідея самостійності у гімназичному на-
вчанні спрямовувалося на формування вправності 
учнів у висловленні думки і на письмі. Однак, педа-
гогами гімназій було виявлено таку проблему, яка по-
лягала у тому, що в 1 – 2 класах гімназій рівень під-
готовки учнів був різний. Тому спершу стали готувати 
однакову базу для всіх, працювати над збільшенням 
словникового запасу, розвитком пам’яті шляхом ви-
вчення зворотів і цілих уривків, читання й відповідей 
на запитання, регулярних занять з відмінювання час-
тин мови і штудіювання основ синтаксису, бесід та 
ретроверсій. Письмові завдання – «диктанти, вправи 
орфографічні, були пристосовані до практичних по-
треб, написання з пам’яті вивчених уривків, ретро-
версій» [13]. 

У 3 – 4 класах передбачався вільний переказ про-
зових і поетичних уривків, самостійне збагачення 
словникового запасу, узагальнення виразів і зворотів, 
які передають подібну думку (синонімів). Продовжу-
валося вивчення граматики, узагальнювались знання 
з синтаксису. Види письмових робіт – ретроверсії, ре-
продукції, оповідання, описи, листи. На цьому етапі 
навчання передбачалося збільшення самостійності 
учнів, виділення часу на самостійну роботу.

У 5 класі учні мали самостійно переказувати на 
основі лектури, вивчати напам’ять переважно прозові 
уривки; крім цього, з 5 класу уводилась обов’язкова 
домашня лектура. Теми письмових робіт – переказ 
змісту прочитаних уривків, оповідання, описи, пере-
клади з інших мов. У 6 класі додавали стилістику і 
поетику на основі попередньо прочитаних творів.

З 7 класу учні гімназій починали вивчати історію 
літератури. До видів письмових робіт належали: ха-
рактеристики, описи, звіти з прочитаної шкільної чи 
домашньої лектури. Домашня лектура залишалася 
обов’язковою складовою [13, арк.. 21].

Щодо домашньої лектури, то слід зазначити, що 
вона щороку змінювалась, але в будь-якому випадку 
вона включала твори найзнаменитіших авторів. На-
приклад, у 1897 – 1898 н.р. для читання рекоменду-
вались такі твори: 6 клас – «Орлеанська діва» арк.т; 
7 клас – «Марія Стюарт» арк.т, «Іфігенія в Тавриді» 
Гете; 8 клас – «Коріолан» Шекспіра, «арк.» арк.т [13].

Запровадження в гімназіях пояснювально-
ілюстративного методу навчання, використання еле-
ментів проблемного, взаємного навчання під час ви-
вчення предметів мовно-літературного циклу сприяло 

прояву самостійності учнів у навчанні. Наприклад, у 
приватних жіночих гімназіях Харкова у кожному кла-
сі об’єднувалися групи любителів певної дисципліни 
(5 – 8 учнів). Ці групи були відповідальними за ви-
готовлення наочності для проведення уроків. Згодом 
таким чином підготовлена наочність експонувалася в 
шкільних педагогічних музеях [14].

Реалізація ідеї самодіяльності в гімназіях від-
бувалася через виконання асистентських функцій з 
різних навчальних предметів. Робота асистентів ор-
ганізовувалась так: «асистенти» вели облік наочних 
посібників, планували послідовність їх використан-
ня, допомагали вчителеві укладати списки рекомен-
дованої літератури, організовували групові читання, 
перевіряли домашню лектуру, допомагали в органі-
зації навчальних виставок, забезпечували органічний 
зв’язок між урочною та позаурочною формами на-
вчальної роботи. Асистенти організовували та прово-
дили обліково-повторювальні, узагальнюючі уроки з 
тем, допомагали вчителеві добирати змістовне забез-
печення уроків (читали історичну, художню, науково-
популярну літературу, добирали доцільні уривки, роз-
поділяли дидактичний матеріал і матеріал для читання 
на різних етапах уроку, організовували коментоване 
читання).

Слід зазначити, що під час впровадження ідеї са-
модіяльності учнів в навчальний процес гімназій го-
ловні зусилля спрямовувалися на те, щоб підвищити 
науковість змісту навчального матеріалу, стимулюва-
ти розширене та поглиблене вивчення навчального 
предмета. Найпродуктивнішим у цьому плані були 
навчально-освітні об’єднання і учнівські товариства, 
що організували позакласну та позашкільну самоос-
вітню і наукову роботу. Приділялась увага шкільним 
клубам, учнівським науковим товариствам, учнів-
ським бюро тощо.

Висновки.
З’ясовано, що наприкінці ХІХ століття поширюва-

лися практичні форми і методи гімназичного навчання, 
були уведені дисципліни природничого спрямування 
(спостереження в природі, проведення природних до-
слідів), зміст і методи вивчення класичних предметів 
передбачали видання гімназистами гектографованих 
газет, поєднання методів навчання латини і рідної 
мови; були розроблені інструкцій для домашнього 
читання «лектури», письмових вправ – ретроверсій, 
вільних переказів пояснювально-ілюстративного 
методу навчання, використання арк.тів проблемно-
го, взаємного навчання під час вивчення предметів 
мовно-літературного циклу. 

Серед форм гімназичного навчання, спрямованого 
на реалізацію ідеї самодіяльності учнів, у досліджу-
ваний період варто виділити: групи любителів певної 
дисципліни, виконання асистентських функцій вчите-
ля з різних навчальних предметів.

Проведене узагальнення не вичерпує усі аспекти 
вказаної педагогічної проблеми. Подальшого вивчен-
ня потребують питання визначення прогностичних 
тенденцій розробки змісту гімназичного навчання, 
спрямованого на розвиток самостійності у навчанні.
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Методика тренування інспіраторної мускулатури 
у дівчат з нейроциркуляторною  дистонією

Левченко В.А., Вакалюк І.П., Досин Д.А. 
Івано-Франківський національний медичний університет 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

Анотації:
Створено новий немедикамен-
тозний підхід для усунення або 
зменшення проявів гіпервентиля-
ційного синдрому при нейроцирку-
ляторній дистонії у молодих людей 
шляхом оптимізації інспіраторного 
зусилля. Обстежено 52 дівчини ві-
ком 17-19 років. Всі хворі протягом 
останнього року не систематично 
приймали лікарські середники 
без тривалого клінічного ефекту. 
Тренування інспіраторних м'язів 
шляхом систематичного дозова-
ного інспіраторного напруження 
покращують показники зовнішньо-
го дихання, збільшують екскурсію 
діафрагми.

Левченко В.А., Вакалюк И.П., Досын Д.А. 
Методика тренировки инспираторных 
мышц у девушек с нейроциркуляторной 
дистонией. Создан новый немедикамен-
тозный подход для устранения или умень-
шения проявлений гипервентиляционного 
синдрома при нейроциркуляторной дисто-
нии у молодых людей путем оптимизации 
инспираторного усилия. Обследовано 52 
девушки возрастом 17-19 лет. Все больные 
на протяжении последнего года не систе-
матически принимали врачебные средники 
без продолжительного клинического эффек-
та. Тренировка инспираторных мышц путем 
систематического дозированного инспира-
торного напряжения улучшает показатели 
внешнего дыхания, увеличивает экскурсию 
диафрагмы.

Levchenko V.A., Vakalyuk I.P., 
Dosyn D.A. Technique of training 
of inspiratory muscles for the girl 
with a neurocirculatory dystonia. 
New unmedicinal approach is created 
for a removal or diminishing of 
displays of a hypervent syndrome at a 
cardiophyshoneurosis for young people 
by optimization of inciter effort. 52 girls 
are inspected by age 17-19 years. 
All patients during the last year not 
systematic accepted medical preparation 
without a long clinical effect. Training of 
inciter muscles by the systematic dosed 
inciter tension improves the indexes 
of the external breathing, increases a 
diaphragm excursion.

Ключові слова:
респіраторний синдром, нейро-
циркуляторна дистонія, трену-
вання інспіраторних м'язів.

респираторный синдром, нейроциркулятор-
ная дистония, тренировка инспираторных 
мышц.

respirator syndrome, neurocirculatory 
dystonia, training of inciter muscles.

Вступ. 1

Описуючи полісистемні розлади при нейроцирку-
ляторній дистонії (НЦД) за звичай згадують і прояви 
гіпервентиляційного синдрому, який має місце близь-
ко у 80% хворих цієї категорії, переважно у жінок мо-
лодого і працездатного віку. Збільшення альвеолярної 
вентиляції неадекватне до рівня газообміну в орга-
нізмі лежить в основі гіпервентиляційного синдрому 
(ГВС), який має велику потенційну здатність реально 
приймати участь в патогенезі і відповідно формуван-
ні багатьох клінічних симптомів і ускладнень нейро-
циркуляторної дистонії через механізми гіпокапнії 
[7]. Гіпокапнія викликає розвиток респіраторного 
алкалозу, погіршення периферичного кровообігу, біо-
електричної активності клітин головного мозку, під-
вищення тонусу гладеньких м’язів бронхів. Згідно за-
кону Бора, зменшення напруження вуглекислого газу 
в крові призводить до зсуву кривої дисоціації оксиге-
моглобіну вліво, що відображається в частковості та 
утрудненні утилізації кисню тканинами. В свою чергу 
тканина гіпоксія порушує процеси клітинного мета-
болізму пацієнта.

Тому ГВС з клінічних, етіологічних та патогене-
тичних позицій означає набагато більше, аніж поси-
лене дихання [4, 11, 14]. Однак в існуючій літературі 
домінуюче місце займають публікації присвячені до-
слідженням,  які торкаються кардіоваскулярної симп-
томатики  [3, 8]. На наш погляд спостерігається відрив 
проблеми гіпервентиляції від проблеми вегетативної 
дисфункції.

У хворих на НЦД змінюється паттерн дихання, 
який виражається посиленим грудним диханням і 
різким зменшенням черевного дихання. Подібна ре-
дукція черевного дихання супроводжується гіпофунк-
цією діафрагми [2, 4, 13]. У частини хворих можуть 
відмічатись парадоксальні, стерті форми ГВС (“гіпер-
© Левченко В.А., Вакалюк І.П., Досин Д.А., 2010

вентиляція без гіпервентиляції”). Виникнення яких 
пов’язують з порушеннями самого акту дихання. Ці 
порушення потребують мінімальної дихальної над-
мірності для підтримки хронічної гіпокапнії і алкало-
зу (про що свідчать спеціальні дослідження) при змін-
ній реактивності дихального центру до концентрації 
СО2 в крові (4, 7, 10).         

Перераховані розлади тісно пов’язані із слабкістю 
інспіраторних м’язів, серед яких основне місце на-
лежить діафрагмі, яка у здорової людини забезпечує 
вдих в межах 70-80% [1, 12]. Тому виключення діа-
фрагмальної порції з акту дихання не може не відо-
бразитись на діяльності кардіореспіраторної системи 
і відповідно організму в цілому [1, 13]. 

Діафрагма також тісно пов’язана з гортанню чут-
ливими та руховими нервами, які сходяться в центрах 
головного мозку забезпечуючи автоматизм їх рухів 
(М.В. Сергиевский, 1950). Тому не виключено, що 
відривисті та судорожні рухи діафрагми викликають 
відчуття “комка” в горлі при НЦД.

Можливості медикаментозної корекції гіпофункції 
інспіраторної мускулатури при НЦД досить обмежені. 
У зв’язку з цим, можливим  рішенням цієї проблеми, 
покращення функціонального стану інспіраторних 
м’язів при НЦД є, – систематичні тренування дихаль-
них м’язів.

Робота виконана за планом НДР Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - створення нового немедикамен-

тозного підходу для усунення або зменшення проявів 
гіпервентиляційного синдрому при нейроциркулятор-
ній дистонії у молодих людей, шляхом оптимізації ін-
спіраторного зусилля.

Матеріал і методи дослідження
Для оцінки ефективності запропонованої методи-
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ки було обстежено 52 дівчини, віком 17-19 років, які 
знаходились на обліку відносно різних типів НЦД. 
Всі хворі протягом останнього року не систематично 
приймали лікарські середники (седативні препарати, 
вітаміни, антиоксиданти, антагоністи кальцію, аналь-
гетики) без тривалого клінічного ефекту. 

Обстежувані дівчата були розподілені на групи – в 
групі з гіпотонічною формою дистонії була 21 дівчи-
на, в групах з гіпертонічною і кардіальною формами 
НЦД, відповідно 15 і 16 дівчат, всі вони склали осно-
вну групу. До контрольної групи було включено 10 
практично здорових дівчат того ж віку. В обох групах 
дівчата регулярно не займалися фізичною культурою. 
При цьому у них виключались захворювання органів 
дихання в даний час і в минулому, патологія грудної 
клітки і хребта.

Інспіраторне тренування дихальних м'язів прово-
дилось шляхом вдиху пацієнта через спеціальний при-
стрій, який дозволяє знижувати атмосферний тиск у 
дихальних шляхах до 284-364 мм водн.ст., тим самим 
створюючи напруження інспіраторних м'язів у хворо-
го, протягом 10-40 сек. Подібне дозоване напруження 
повторювали 3-4 рази, після чого витримувалась про-
тягом 5-7хвилин пауза-відпочинок. Видих був актив-
ним із втягуванням передньої черевної стінки. Трива-
лість одного сеансу тренування інспіраторних м'язів 
становила 30-40 хвилин в день, 3-4 рази на тиждень, 
протягом місяця [5,6].

В процесі інспіраторного тренування у пацієнток 
вивчалась динаміка суб'єктивних і об'єктивних даних, 
які відображають перебіг респіраторного синдрому. 
У дівчат в стані спокою вивчали основні показники 
зовнішнього дихання, шляхом проведення спіроме-
трії за допомогою цифрового спірометра «Кардио+» 
(Росія). Для оцінки функціонального стану діафраг-
ми застосовували ультразвукове сканування правого 
купола діафрагми з визначенням його екскурсії під 
час спокійного та форсованого дихання на апараті 
«Aloka-630» (Японія) за стандартною методикою. 
За допомогою флюорографії органів грудної клітки 
(ОГК) визначались розміри серця, до і під час макси-
мального інспіраторного напруження – вдиху через 

запропонований пристрій. 
Математико-статистичну обробку результатів 

проводили за допомогою програмного забезпечення 
STATISTICA v.6.1. (USA). Показники, що мають стан-
дартний нормальний розподіл, порівнювали за допо-
могою критерію t-Стьюдента; показники з розподілом 
відмінним від нормального – за допомогою критерію 
Вiлкоксона.

Результати дослідження та їх обговорення
За результатами опитування 52 пацієнток з проява-

ми НЦД, перманентні прояви ГВС (згідно класифіка-
ції Lewis) були виявлені серед усіх дівчат.  Найчастіше 
відмічалися похолодання пальців та передобморочні 
стани, відповідно 73,08% і 69,23%, відчуття серцебит-
тя та болі в серці, відповідно 78,85% і 57,69%, дихаль-
ний дискомфорт та періодичний кашель у 55,77% і 
48,08% випадків, позіхання та стискання грудної кліт-
ки у 44,23% і 40,38% дівчат, відчуття сухості в роті 
та «комка» у горлі у 46,15% і 42,31%, тремор пальців 
і локальні посмикування у 36,54%, швидке втомлю-
вання та періодична загальна слабкість у 67,31% та 
63,46%, дискомфорт по кілька днів після фізичного 
навантаження у 46,15% і ін. 

Проведені дослідження функції зовнішнього ди-
хання серед дівчат з проявами НЦД показали (табл. 1), 
що в стані спокою найвиразніші респіраторні розлади 
відмічались у пацієнток з гіпотонічним та кардіаль-
ним типом дистонії, дещо менші – з гіпертонічним, в 
порівнянні з належними величинами. 

Виявлені зміни при наявності здорових легень 
у дівчат з НЦД, можуть свідчити про те, що пато-
фізіологічною проблемою може бути вегетативно-
метаболічна незабезпеченість дихальних м'язів, при 
якій вдих стає послабленим та вкороченим, ФЖЄЛ, 
ОФВ1 та СОШ 25-75 зниженими, а результати функ-
ціональних тестів схожі на ті, що мають місце при 
захворюваннях з рестриктивними ураженнями парен-
хими легень.

Ультразвукове дослідження функціонального ста-
ну діафрагми виявило наступну картину. У хворих з 
гіпертонічним (n-9) та кардіальним (n-11) типом НЦД 
відмічалось легке зниження функціональної здатнос-

Таблиця 1. 
Характеристика показників легеневої вентиляції (% від належних) при НЦД.

Показники
Типи НЦД

Гіпотонічний
n-16

Гіпертонічний
n-12

Кардіальний
n-14

ЖЄЛ вд 65,90±3,17*** 69,75±3,67* 62,63±2,59**
ЖЄЛ вид 71,00±2,46** 84,21±3,78 76,21±1,35*
РО вд 43,21±1,18*** 51,12±2,24 46,15±3,12*
РО вид 24,46±3,83* 32,07±1,89 31,54±2,14
ФЖЄЛ 72,30±3,10** 84,36±4,76 75,00±3,46*
ОФВ1 69,42±2,26*** 78,06±2,00* 74,42±4,33**
СОШ 25-75 78,65±1,70*** 84,62±2,44* 80,25±1,88**
Т пош, сек 0,50±0,07** 0,43±0,05* 0,47±0,04**
ПОШ 70,4±1,68* 80,45±3,56 76,20±2,23
Твд 1,10±0,10** 1,20±0,13 1,18±0,08*
Твид 1,43±0,14* 1,66±0,07 1,52±0,11

Примітка: * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001.
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ті діафрагмального м'язу, а у хворих з гіпотонічним 
типом дистонії (n-14) відмічались ознаки синдрому 
втомлення. Про що свідчили результати ультразвуко-
вого сканування купола діафрагми, які вказували на 
зниження екскурсії останньої при спокійному дихан-
ні у хворих з гіпертонічним та кардіальним варіантом 
НЦД до 18,44±0,67 мм (р < 0,01) і 17,55±0,64 мм (р < 
0,001) відповідно, при гіпотонічному типі дистонії – до 
16,36±0,52 мм (р < 0,001), проти 26,08±0,86 мм показ-
ника контрольної групи (n-10). В умовах форсованого 
дихання екскурсія діафрагми також була обмеженою 
і становила 62,44±0,76 мм (р < 0,001) і 66,73±0,85 мм 
(р < 0,001), відповідно у хворих з гіпертонічним та 
кардіальним варіантом НЦД, при гіпотонічному типі 
– 54,21±0,87 мм (р < 0,001), в порівнянні з показником 
контрольної групи – 88,42±0,94 мм. 

Крім того, у 4 пацієнток з гіпотонічним типом і у 
2-х з гіпертонічним відмічалось потовщення діафраг-
ми, що в середньому склало 12,40±0,75 мм, проти по-
казника контрольної групи 7,24±0,07 мм. Що може 
свідчити про гіпертрофію діафрагми у цих хворих 
внаслідок її тривалого перевантаження. 

Дослідження суб'єктивних та об'єктивних даних 
виконаних після завершення інспіраторного трену-
вання виявили наступні результати. 

Аналіз скарг зразу після закінчення відповідного 
курсу оздоровлення (А) і через 3 місяці (Б) виявив на-
ступну динаміку суб'єктивних проявів нейроциркуля-
торної дистонії  (табл. 2).

Таким чином, за результатами опитування прове-
деного після курсу тренування інспіраторних м’язів, 
відмічається значне покращення самопочуття дівчат 
з проявами НЦД. Однак слід відмітити, що найменш 
чутливою до проведеного інспіраторного тренінгу ви-
явилось відчуття мерзлякуватості в пальцях пацієн-
ток, – вони залишились холодними у 57,69% дівчат. 
Таким чином розлади периферичної ангіодистонії по-
требують додаткової, скоріше за все фармакологічної 

корекції.    
Результати інструментальних методів обстеження 

– спірометрії і УЗД діафрагми після курсу тренування 
мали наступний вигляд.

Показники спірометрії у обстежуваних дівчат  піс-
ля завершення курсу інспіраторного тренінгу і через 
3 місяці після нього (табл. 3), достовірно переважали 
аналогічні вихідні величини (табл. 1) і наблизились до 
належних. 

Ультразвукове сканування діафрагми виявило 
покращення її рухливості після проведеного курсу 
тренування. Так у дівчат з гіпертонічним та карді-
альним типом дистонії екскурсія діафрагми збіль-
шилась при спокійному диханні до 24,33±0,80 мм (р 
< 0,05) і 27,64±0,92 мм (р < 0,01) відповідно, у паці-
єнток з гіпотонічним типом НЦД – до 25,93±0,79 мм  
(р < 0,001). При форсованому диханні рухливість го-
ловного інспіраторного м'яза після курсу тренування 
зросла до 78,33±1,31 мм (р < 0,01) і 81,27±0,94 мм (р < 
0,001) при гіпертонічному та кардіальному типах дис-
тонії, при гіпотонічному типі – до 69,43±0,82 мм (р < 
0,001). 

За даними флюорографії ОГК під час максималь-
ного інспіраторного напруження (вдиху через запро-
понований пристрій) мало місце збільшення притоку 
венозної крові до правої половини серця, яке супро-
воджувалось достовірним розширенням порожнин 
серця. Таким чином проведений тренінг також сприяє 
збільшенню об'єму серцевого викиду, покращенню 
периферичного кровообігу і відповідно  метаболічних 
процесів. 

В даний час видужання або стійка ремісія при 
НЦД наступає тільки у 30-35% хворих, які отримують 
традиційне лікування [6, 8]. Тому пошук перспектив-
них лікувальних заходів, розробка ефективних спосо-
бів оздоровлення з урахуванням відомих механізмів 
симптомоутворення залишається актуальною темою 
сьогодення. Регуляція дихання як  вісцеральна функ-

Таблиця 2. 
Динаміка основних скарг при НЦД після завершення курсу інспіраторного тренування і в плацебо-період.

Основні види
виявлених скарг

Частота основних скарг до 
тренування

(%)

Частота основних скарг 
після курсу тренування 

( % )
А Б

Похолодання пальців 71,43 57,69 60,38
Передобморочні стани 67,44 28,57 26,19
Відчуття серцебиття 78,57 30,95 35,71
Болі в «серці» 57,14 11,90 9,52
Дихальний дискомфорт 54,76 - 7,14
Періодичний кашель 47,62 14,29 11,90
Позіхання 45,24 9,52 9,52
Стискання грудної клітки 40,48 - 2,38
Відчуття сухості в роті 45,24 26,19 30,95
Комок в горлі 42,86 4,76 4,76
Тремор пальців та
локальні посмикування 34,88 7,14 9,52

Швидке втомлення 66,67 - 9,52
Періодична загальна слабкість 64,29 - 7,14
Дискомфорт по кілька днів після навантаження 45,24 - 11,90
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ція знаходиться під подвійним контролем – соматич-
ним і вегетативним. Отримані результати тренування 
інспіраторних м'язів можуть наводити на думку, щодо 
впливу систематичних дихальних напружень на влас-
тивості дихальних нейронів – мотонейронів на рівні 
С3-С5 (діафрагмальний нерв), Т2-Т10 (мотонейрони 
інспіраторних м‛язів), одних з периферичних відділ-
ків ВНС.

Таким чином, впровадження дихальної гімнасти-
ки при вегетативних дисфункціях можна віднести до 
одного з видів патогенетичної терапії і є обов’язковим 
компонентом при лікуванні нейроциркуляторних дис-
тоній. 

Проведення систематичних дозованих тренувань 
інспіраторних м'язів у молодих людей хворих на НЦД, 
дозволяє суттєво зменшити у них прояви гіпервенти-
ляційного синдрому. В цьому ми вбачаємо перспекти-
ву подальшого дослідження перебігу хронічного ГВС 
при нейроциркуляторній дистонії, яке б дозволило ре-
ально розкрити механізми вегетативно-метаболічних 
розладів, певні сторони клінічного симптомоутворен-
ня і перспективу оздоровлення через нормалізацію 
дихального паттерну.     

Висновки
Результати проведених досліджень свідчать, що у 

молодих людей з проявами НЦД відмічаються чіткі 
функціональні розлади інспіраторної мускулатури, що 
сприяє розвитку хронічної гіпервентиляції з відповід-
ною суб'єктивною та об'єктивною кардіоваскулярною 
симптоматикою. При НЦД спостерігається зниження 
показників легеневої вентиляції за рестриктивним ти-
пом і відповідно погіршення кисневого забезпечення 
організму хворого.  Застосування дозованого інспіра-
торного тренінгу дихальних м'язів протягом місяця 
по 3-4 рази на тиждень, дозволяє покращити функці-
ональну активність інспіраторної мускулатури, сер-
цевого м'язу, що виражається зниженням числа скарг, 
поліпшенням показників спірометрії, збільшенням 
екскурсії діафрагми, що дозволить хворим на НЦД 
краще переносити «не стандартні» ситуації. 

Подальші в цьому напрямку дослідження дозво-

лять оптимізувати стандартну терапію нейроцикуля-
торної дистонії, шляхом впливу на механізми форму-
вання гіпервентляційного синдрому.
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Таблиця 3. 
Характеристика показників легеневої вентиляції (% від належних) після курсу тренування у порівнянні з 

аналогічними вихідними результатами.

Основні
Показники

Характеристика показників легеневої вентиляції (% від належних), після 
тренінгу інспіраторних м'язів (n- 42)
А Б

ЖЄЛ вд 81,25±1,86* 76,22±2,57*
ЖЄЛ вид 86,36±3,05 79,78±2,11*
РО вд 57,44±2,38* 48,83±1,35*
РО вид 36,30±1,46* 34,52±2,48*
ФЖЄЛ 87,56±2,45** 79,93±2,28*
ОФВ1 85,24±1,56** 77,62±1,55*
СОШ 25-75 90,18±1,34* 85,62±2,48
Т пош, сек 0,30±0,08* 0,32±0,05*
ПОШ 82,62±2,43* 77,50±2,54
Твд 1,48±0,08** 1,42±0,12*
Твид 1,62±0,10 1,58±0,08

Примітка.1. * - (p<0,05), ** - (p<0,01);  2. результати отримані після завершення курсу тренінгу (А) і через 3 
місяці (Б).
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Вдосконалення технічної підготовки спринтерів 
на початковому етапі спортивного тренування

Маленюк Т.В.
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотації:
Розглядаються напрямки удо-
сконалення технічної підготовки 
спринтерів на початковому етапі 
спортивного тренування. Визна-
чено основні елементи техніки 
бігу 100 м, розроблено систему 
критеріїв оцінки технічної підго-
товленості спринтерів. Виявлено 
певні недоліки технічної підго-
товленості. Розроблено методику 
вдосконалення технічної підготов-
ки та перевірено її ефективність. 
Розроблено систему критеріїв 
оцінки технічної підготовленості 
спринтерів. Виявлено загальну 
тенденцію до їх знаходження на 
середньому, вище середнього і 
високому рівнях.

Маленюк Т.В. Совершенствование тех-
нической подготовки спринтеров на на-
чальном этапе спортивной тренировки. 
Рассматриваются направления совершен-
ствования технической подготовки сприн-
теров на начальном этапе спортивной тре-
нировки. Определены основные элементы 
техники бега 100 м, Разработана система 
критериев оценки технической подготовлен-
ности спринтеров. Выявлены определенные 
недостатки технической подготовленности. 
Разработана методика усовершенствования 
технической подготовки и проверена ее эф-
фективность. Разработана система крите-
риев оценки технической подготовленности 
спринтеров. Выявлена общая тенденция к 
их нахождению на среднем, выше среднего 
и высокому уровнях.

Maleniuk T.V. The improvement of 
technical preparation of sprinters 
on the initial stage of sport training. 
Directions of perfection of technical 
preparation of sprinters are examined on 
the initial stage of the sporting training. 
The basic elements of technique at run are 
certain 100 meters. The system of criteria 
of estimation of technical preparedness 
of sprinters is developed. The certain 
lacks of technical preparedness are 
exposed. The method of improvement of 
technical preparation is developed and its 
efficiency is tested. The system of criteria 
of estimation of technical preparedness of 
sprinters is developed. A general tendency 
is exposed to their finding on middle, 
above average and to high levels.

Ключові слова:
технічна підготовка, спринтер, 
елементи техніки, критерії оцін-
ки,  методика вдосконалення.

техническая подготовка, спринтер, 
элементы техники, критерии оценки, ме-
тодика совершенствования.

technical preparation, sprinter, elements 
of technique, criteria of evaluation, 
methodology of improvement.

Вступ.1

Однією з найважливіших проблем теорії і прак-
тики спортивного тренування є оцінка техніки ви-
конання цілісних вправ та їх окремих частин. У наш 
час більшість тренерів, які працюють з юними легко-
атлетами, використовують суб’єктивні методи оцінки 
техніки цілісних вправ. Ці методи базуються на візу-
альному сприйнятті і виконанні рухів та порівнянні їх 
з умовним взірцем, а також динамікою спортивного 
результату [4].  

Багато спеціалістів [1, 2, 3, 5] відмічають, що для 
того, щоб оцінити техніку виконання цілісних рухових 
вправ та їх частин, необхідно виділити найважливіші 
характеристики руху і знати критерії оптимальності 
їх виконання, а також ступінь взаємозв’язку цих ха-
рактеристик. 

На сьогодні, не дивлячись на численні досліджен-
ня теоретиків і практиків,  одним із найбільш ви-
правданих методів оцінки технічної підготовленості 
спринтерів є метод порівняння  характеристик рухів з 
біомеханічним «еталоном» [4, 6]. 

Сучасний спринтерський біг слід розглядати як 
цілісну вправу, при виконанні якої перед спортсме-
ном стоїть рухове завдання – пробігти дистанцію за 
найкоротший  проміжок часу. Одним із напрямків 
розв’язання даного завдання є процес технічного вдо-
сконалення  в умовах все більшого зростання швид-
кості рухів. Основа успіху виконання технічних дій 
залежить не тільки від природних задатків, а й від 
здатності спортсмена засвоїти початкову техніку бігу, 
своєчасно виявляти і усувати помилки.  

Робота виконана згідно з планом НДР  кафедри те-
орії і методики олімпійського та професійного спорту 
Кіровоградського державного педагогічного універ-
ситету імені В.К. Винниченка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.

© Маленюк Т.В., 2010

Мета дослідження – здійснити пошук нових під-
ходів до методики вдосконалення технічної підготов-
ки спринтерів (дівчат 15 – 17 років) на початковому 
етапі спортивного тренування.

Завдання дослідження:
Вивчити доступні наукові та навчально-методичні 1. 
літературні джерела з технічної підготовки сприн-
терів.
Визначити систему критеріїв оцінки технічної під-2. 
готовленості спринтерів.
Розробити методику вдосконалення технічної підго-3. 
товки спринтерів на початковому етапі спортивного 
тренування та перевірити її ефективність.

Методи і організація дослідження. У роботі 
застосовано такі методи дослідження: аналіз 
літературних джерел і узагальнення; метод експертних 
оцінок, педагогічне спостереження; методи 
математичної статистики.

Дослідження було проведено упродовж двох 
етапів, на кожному з яких розв’язувались відповідні 
завдання.

На першому етапі дослідження  було визначено 
стан проблеми технічної підготовки спринтерів, 
сформовано та обґрунтовано технологію проведення 
педагогічного експерименту, розроблено та 
впроваджено у тренувальний процес методику 
вдосконалення технічної підготовки спринтерів-
дівчат 15 – 17 років на початковому етапі спортивного 
тренування. На основі отриманих даних зроблено 
висновки і практичні рекомендації для кожного 
спринтера стосовно вдосконалення його технічної 
підготовки.

На другому етапі дослідження розроблену методику 
вдосконалення технічної підготовки перевірено на 
вірогідність, за допомогою методів математичної 
статистики.
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Результати дослідження.
З метою оцінки технічної підготовленості сприн-

терів, нами виділено 27 основних елементів техніки 
бігу на 100 м. Для оцінки кожного елементу техніки 
розроблена 10-бальна шкала, яка передбачала:

0 – 2 балів – низький рівень;
3 – 4 балів – нижче середнього рівень;
5 – 6 балів – середній рівень;
7 – 8 балів – вище середнього рівень;
9 – 10 балів – високий рівень.
У ході дослідження був використаний метод екс-

пертних оцінок для оцінки елементів техніки бігу на 
100 м індивідуально кожного спортсмена. На основі 
отриманих результатів були виділені недоліки у ви-
конанні кожного елемента. Отримані результати уза-
гальнили у вигляді критеріїв оцінки технічної підго-
товленості.

Наприклад, розглядаючи оцінки елементів техніки 
спортсменки Б. виявлено, що більшість із них були на 
високому рівні – 60,7 %, на вище середньому рівні – 
35,7 % і середньому – 3,6 %. Оцінок елементів техніки 
на нижче середньому і низькому рівнях не виявлено. 
Аналогічним чином здійснювалась оцінка технічної 
підготовленості всіх спортсменок. 

За результатами дослідження, розроблені індиві-
дуальні методики вдосконалення технічної підготов-
леності спринтерів, з урахуванням оцінок елементів 
техніки, а також віку і кваліфікації спортсменок. Ме-
тодика вдосконалення технічної підготовки спринте-
рів базувалась на застосування імітаційних, підвід-
них, спеціально-підготовчих і змагальних вправ.

Для перевірки ефективності запропонованої мето-
дики, зроблено порівняльний аналіз індивідуальних 
оцінок та середньо-групових оцінок елементів техні-
ки бігу на 100 м.

Наприклад, розглядаючи динаміку індивідуальних 
оцінок технічної підготовленості спортсменки Б., ми 
виявили, що більшість показників, які знаходились 
на високому рівні залишились без змін. Виняток ста-
новили один елемент техніки стартового розбігу (на 
14 – 15 кроці випрямлення тулуба і перехід на біг по 
дистанції) і два елементи техніки бігу по дистанції 
(нахил тулуба у середньому становить 10 – 12°, руки 
при бігу зігнуті у ліктьових суглобах під кутом біля 
90°), які при оцінюванні збільшились з 9 до 10 балів. 
В основному спостерігалась тенденція до підвищення 
оцінок, які знаходились на вище середньому і серед-
ньому рівнях.

Аналізуючи динаміку середньо-групових оцінок 
технічної підготовленості спринтерів, виявлено віро-
гідні зміни (Р<0,05) наступних елементів:

у частині техніки низький старт, за командою «Ува-1. 
га!» таз піднімається трохи вище лінії плечей; плечі 
відводяться на декілька сантиметрів вперед, за лі-
нію опори рук;
у частини техніки стартовий розбіг при вибіганні з 2. 
колодок корпус спрямовувати вперед-вгору; перший 
крок зі старту повинен мати довжину 3,5 – 4 стопи; 
на 12 – 14 кроках довжина бігового кроку збільшу-
ється до 8 – 8,5 стоп; швидкість та сила відштовху-
вання; темп і частота кроків;

у частині техніки біг по дистанції – руки під час бігу 3. 
зігнуті у ліктьових суглобах під кутом близько 90°.

Невірогідні зміни (Р>0,05) були зафіксовані за на-
ступними елементами техніки бігу на 100 м:

у частині низький старт за командою «На старт!» 1. 
стопу на колодку слід ставити так, щоб передня її 
частина стояла на доріжці; руки прямі розведені на 
ширину плечей, пальці виконують пружнє зведення. 
За командою «Увага!» таз піднімається трохи вище 
лінії плечей; кут згинання ноги у колінному суглобі 
90 – 100°; плечі відводяться на декілька сантиметрів 
вперед, за лінію опори рук;
у частині стартовий розбіг – махова нога повинна 2. 
швидко опускатися на бігову доріжку; вихід зі стар-
ту повинен закінчуватися енергійним і швидким 
відштовхуванням від передньої колодки та виносом 
вперед махової ноги; кут відштовхування на першо-
му кроці з колодки становить від 42 до 50°; стег-
но махової ноги повинно наближатися до тулуба і 
досягати кута 30° ; другий крок зі старту становить 
3,75 – 4,5 стопи; 14 – 15 крок випрямлення тулуба та 
перехід на біг по дистанції;
у частині біг по дистанції – активне відштовхування; 3. 
потужним рухом поштовхова нога випрямляється 
у кульшовому, колінному і гомілковостопному су-
глобах; у польоті махова нога активно опускається 
вниз і випрямляється у колінному суглобі, зустрічає 
доріжку передньою частиною стопи, а поштовхова 
нога згинається і активно підтягується до махової; 
у момент торкання опори нога з метою амортиза-
ції злегка згинається у колінному суглобі; гострий 
кут проштовхування вперед; кисті рук ненапружені, 
пальці напівзігнуті; нахил тулуба вперед становить 
10 – 12°; кут між стегном і гомілкою у момент вер-
тикалі – 130 – 140°;
у частині фінішування – збільшення частоти кроків; 4. 
на останньому кроці нахил тулуба вперед.

Аналізуючи динаміку середньо-групових оцінок 
технічної підготовленості спринтерів, ми виявили 
тенденцію до їх підвищення, більшість елементів тех-
ніки бігу на 100 м – 70,0 % проявили невірогідні змі-
ни, а 30,0 % –  вірогідні зміни.

Висновки.
Аналіз наукової та навчально-методичної літерату-1. 
ри дав змогу ознайомитися з понятійним апаратом, 
етапами і стадіями технічної підготовки; основами 
техніки бігу на короткі дистанції і напрямками вдо-
сконалення  технічної підготовки на початковому 
етапі спортивного тренування.
Аналіз техніки бігу на 100 м дав змогу розробити 2. 
систему критеріїв оцінки технічної підготовленості 
спринтерів (дівчат 15 – 17 років) на початковому ета-
пі спортивного тренування. Кожний критерій пред-
ставлений елементом техніки бігу у кожній частині 
(низький старт, стартовий розгін, біг по дистанції, 
фінішування). Оцінка елементів здійснювалася за 
10-ти бальною шкалою.
Аналізуючи систему критеріїв оцінки технічної 3. 
підготовленості спринтерів, було виявлено загальну 
тенденцію до їх знаходження на середньому, вище 
середнього і високому рівнях (від 6 до 10 балів). 
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Отримані оцінки дали змогу виявити певні недоліки 
у технічній підготовленості і визначити напрямки 
подальшого вдосконалення технічної майстерності.
На основі отриманих оцінок розроблено методику 4. 
вдосконалення технічної підготовки спринтерів на 
початковому етапі спортивного тренування. Розро-
блена методика передбачала, що для критеріїв оцін-
ки, які знаходились на середньому і вище середнього 
рівнях необхідно підібрати комплекс засобів і мето-
дів підвищення рівня технічної підготовленості.
5. У ході дослідження доведено високу ефектив-5. 
ність розробленої методики вдосконалення тех-
нічної підготовки спринтерів. Аналіз динаміки ін-
дивідуальних і середньо-групових оцінок показав 
загальну тенденцію до підвищення рівня технічної 
майстерності. 

Практичні рекомендації.
Наведені критерії оцінки технічної підготовки • 
спринтерів (дівчат 15 – 17 років) дають змогу оці-
нити рівень технічної підготовленості кожного 
спортсмена на початковому етапі спортивного тре-
нування.
Практичне застосування розроблених критеріїв • 
оцінки технічної підготовки дозволить своєчасно 
діагностувати головні і другорядні помилки і коре-
гувати у подальшому процес технічної підготовки 
спортсмена.

Запропонована методика вдосконалення технічної • 
підготовки дозволяє підібрати спеціальну систему 
корегуючих вправ для підвищення рівня технічної 
підготовленості спринтерів.

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку вбачаємо у вивчення інших проблем технічної 
підготовки спринтерів на початковому етапі спортив-
ного тренування.
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Методичні прийоми розвитку професійно важливих якостей 
студентів економічних спеціальностей засобами футболу

Маляр Е.І., Лебідь М.Р.
Тернопільський національний економічний університет

 
Анотації:

Розглянуто питання професійно-
прикладної фізичної підготовки 
студентів економічних спеціаль-
ностей з переважним викорис-
танням засобів футболу. Пода-
но методичні прийоми розвитку 
професійно важливих якостей 
майбутніх економістів. Визна-
чено доцільність застосування 
запропонованих методичних 
прийомів. Вдосконалено елек-
тивний компонент навчальної 
програми з фізичного виховання. 
Розроблено експериментальну 
професійно орієнтовану про-
граму психофізичної підготовки 
студентів. 

Маляр Э.И., Лебедь М.Р. Методические 
приемы развития профессионально важ-
ных качеств студентов экономических 
специальностей средствами футбола. 
Рассмотрены вопросы профессионально-
прикладной физической подготовки сту-
дентов экономических специальностей с 
преобладающим использованием средств 
футбола. Представлены методические при-
емы развития профессионально важных ка-
честв будущих экономистов. Определена це-
лесообразность применения предложенных 
методических приемов. Усовершенствован 
элективный компонент учебной программы 
по физическому воспитанию. Разработана 
экспериментальная профессионально ори-
ентированная программа психофизической 
подготовки студентов. 

Maliar E.I., Lebid M.R.  Methodical tech-
niques development of professionally 
important qualities of students of eco-
nomic specialities by tools of football. 
Questions are considered professionally-
applied physical preparation of students 
of economic specialities with the prevail-
ing use of facilities of football. The me-
thodical receptions of development of 
professionally important qualities of future 
economists are presented. Expedience 
of application of the offered methodical 
receptions is certain. The elective com-
ponent of on-line tutorial is improved on 
physical education. The experimental 
professionally oriented program of psy-
chophysical preparation of students is 
developed. 

Ключові слова:
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професійний, якості, студент, 
економіст.
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Вступ. 1

Необхідність впровадження професійно-
прикладної фізичної підготовки (ППФП) у навчаль-
ні програми фізичного виховання студентів вищих 
навчальних закладів (ВНЗ) визначається головним 
чином тим, що час, затрачуваний на освоєння сучас-
них професій і досягнення професійної майстерності 
в них залежить не тільки від рівня функціональних 
можливостей організму та ступеню розвитку фізич-
них здібностей індивіда, а, насамперед, від рівня пси-
хофізичної підготовки майбутнього фахівця [5].

Аналіз літературних джерел і останніх  дисерта-
ційних досліджень говорить про доцільність створен-
ня експериментальних програм ППФП студентів ВНЗ 
на основі окремих спортивних спеціалізацій (баскет-
бол, ритмічна гімнастика, гандбол, боротьба, атле-
тична гімнастика, спортивне орієнтування) [4, 6, 10]. 
Однак, впровадження у навчально-виховний процес 
студентів ВНЗ вправ з футболу спрямовані, в осно-
вному, на підвищення рівня їхньої фізичної підготов-
леності [1, 3, 7, 9, 11]; відсутні навчальні технології з 
переважним використанням вправ з футболу для роз-
витку професійно важливих якостей (ПВЯ) майбутніх 
економістів.

Доцільність переважного використання засобів 
футболу у ППФП студентів економічних спеціальнос-
тей підтверджується наступним:

- футбол розвиває інтелектуальні, психологічні, 
психофізичні та рухові якості людини [8];

- систематичні заняття футболом розширюють 
функціональні можливості рухового апарату, нервової 
системи, вегетативних органів, вдосконалюються ко-
ординаційні та адаптаційні здібності [1, 11];

- футбол виховує у гравців такі важливі якості ха-
рактеру як воля, сміливість, ініціативність, рішучість, 
почуття колективізму;
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- футбол сприяє фізичному загартуванню, підви-
щенню опірності організму і розширенню адаптацій-
них можливостей, що також є вагомим фактором для 
розвитку стійкості до профшкідливостей у професій-
ній діяльності майбутніх економістів [2].

- футбол вимагає, щоб у кожного гравця були до-
бре розвинуті почуття відповідальності, взаєморозу-
міння, готовності до взаємодопомоги;

- футбол сприяє розвитку певних особливостей зо-
рових сприймань, спостережливості, уваги, уяви, мис-
лення, емоційної стійкості та вольових якостей [11].

Робота виконана за планом НДР Тернопільського 
національного економічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета нашого дослідження полягає у визначенні 

доцільності використання запропонованих методич-
них прийомів для розвитку професійно важливих 
якостей студентів економічних спеціальностей під час 
занять футболом.

Результати дослідження.
Для успішного розвитку ПВЯ майбутніх економіс-

тів при підборі адекватних засобів та методів пропо-
нується використовувати ряд методичних прийомів.

Для розвитку вольових якостей, сміливості та 
рішучості, наполегливості, емоційної стійкості, са-
мовіддачі у роботі використовуються такі методич-
ні прийоми: наявність у вправах елементів новизни, 
ризику; виконання вправ у несприятливих погодних 
умовах (дощ, сніг, мороз, вітер, спека); активна проти-
дія суперника під час виконання ігрових вправ; ство-
рення умов на заняттях, що максимально наближені 
до змагань; надання додаткового навантаження за 
неправильне виконання завдань (не забитий пеналь-
ті тощо); використання прихованої фори у рахунку у 
тренувальних іграх; збільшення часу тренувальних 
ігор.

Для розвитку дисциплінованості, сумлінності ви-
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користовуються різні види заохочень та покарань за 
дотримання чи порушення дисципліни; виховні за-
ходи (лекції, бесіди, перегляд ігор команд з високою 
дисципліною гри); наведення прикладів видатних 
футболістів з високою дисципліною на футбольному 
полі і у повсякденному житті; застосування методу 
колового тренування.

Для виховання чесності, справедливості та само-
критичності використовуємо перегляди матчів, де 
гравці проявляють саме ці якості; аналіз студентами 
дій арбітрів під час фіксації ними порушень правил, 
показу гравцям жовтих та червоних карток; самооцін-
ку своєї гри студентами під час бесід.

Для розвитку функцій уваги (обсяг, розподіл, пере-
ключення, концентрація, стійкість) та спостереж-
ливості використовуються такі методичні прийоми: 
зміна швидкості та напряму руху за раптово поданим 
сигналом; проведення навчальних ігор двома м’ячами; 
обмеження зорового або слухового контролю; персо-
нальна опіка.

Для розвитку працелюбності, стійкості до довго-
тривалої монотонної роботи використовуємо: збіль-
шення часу навчальних ігор; збільшення кількості по-
вторень виконання вправ та ігрових завдань; введення 
заохочень за довготривале ефективне виконання ігро-
вих вправ.

Для розвитку та вдосконалення функцій слухового 
та зорового аналізаторів використовуємо наступні 
методичні прийоми: обмеження зорового контролю; 
обмеження або виключення слухового контролю; до-
даткові орієнтири; різноманітні сигнальні подразни-
ки; використання зорових орієнтирів.

Для розвитку та вдосконалення функцій вестибу-
лярного аналізатора використовуються: зменшення 
та підвищення опори; рухому опору; різні умови на-
вколишнього середовища; виконання рухових дій в 
незвичних поєднаннях; зміна напрямку та амплітуди 
рухів; завдання по типу жонглювання (м’ячі різної 
ваги); зміна сили протидії суперника; дефіцит про-

стору і часу; елементи новизни; ускладнення дій до-
датковими рухами.

Для розвитку ініціативності та евристичних зді-
бностей використовуємо такі методичні прийоми: 
систематично залучаємо студентів до розробки так-
тичних планів на майбутні ігри; відзначення перед 
групою студентів, які у відповідальні моменти гри 
проявляють власну ініціативу, нестандартні дії, про-
являючи творчі здібності (взяття воріт 5 на 5, 3 на 3, 
3 на 2); застосування різних видів заохочень за прояв 
ініціативи під час гри, тренувань; виконання відпові-
дальних завдань малоініціативними студентами; залу-
чення студентів до розробок нестандартних, несподі-
ваних комбінацій, виконання стандартних положень.

Для розвитку продуктивності, аналітичності та 
оперативності мислення, кмітливості використову-
ються: скорочення часу на виконання ігрових вправ; 
гра на випередженні; зменшення кількості дотиків 
при тримання м’яча 5 на 5; 6 на 6; 7 на 7; відзначен-
ня і заохочення студентів за прийняття правильного 
рішення у нестандартних, складних ситуаціях за об-
межений час.

Для розвитку та вдосконалення функцій пам’яті 
використовуємо такі методичні прийоми: пере-
гляд матчів з метою запам’ятовування характерних 
техніко-тактичних дій суперника; виконання ігрових 
вправ з попереднього заняття по пам’яті, збільшення 
кількості повторень складних рухових завдань; аналіз 
проведених матчів через певний час (3-4 дні); відтво-
рення складних рухових завдань після прослухову-
вання; збільшення обсягу рухової пам’яті.

Використання в елективному компоненті навчаль-
ної програми фізичного виховання майбутніх еко-
номістів запропонованих методичних прийомів під 
час занять футболом (рис. 1) сприяло достовірним 
(р<0,05) позитивним зрушенням за всіма показника-
ми у студентів ЕГ (від 7,4 до 49,1%) на відміну від 
студентів КГ, у яких аналогічні зміни відбулися в меж-
ах від 0,4 до 7,3% і не були статистично підтверджені 

Рис. 1. Показники приросту психофізичної підготовленості студентів дослідних груп в кінці експерименту:
Примітка:
 1-функцональні резерви серця (індекс Руф’є); 2-показник уваги (В.П. Анфімов); 3-коефіцієнт точності 
(за формулами Г.М. Уіпла); 4-коефіцієнт розумової працездатності; 5-кількість оброблених знаків (В.П. 
Анфімов); 6-фізична працездатність(індекс Гарвардського степ-тесту); 7-короткочасна зорова пам’ять (метод 
Ю.І. Василенка); 8-обсяг, розподіл, переключення уваги (метод Шульте-Платонова); 9-рівень фізичної 
підготовленості (державні тести); 10-рівень соматичного здоров’я (за методикою Г.Л. Апанасенка).
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(р>0,05). 
Оскільки заняття в КГ та ЕГ відрізнялися лише за 

експериментальним чинником, то можна стверджува-
ти, що кращі результати студентів ЕГ зумовило засто-
сування у навчальному-виховному процесі спеціаль-
них методичних прийомів під час занять футболом.

Висновки. 
Порівняльний аналіз результатів констатувального 

та формувального експериментів підтвердив гіпотезу 
дослідження, що цілеспрямоване використання за-
пропонованих методичних прийомів під час занять 
футболом забезпечує не лише зміцнення здоров’я і 
покращення фізичної підготовленості студентів, але й 
формування професійно важливих якостей майбутніх 
економістів. 

Подальші дослідження передбачається провести у 
напрямку вивчення інших проблем підвищення рівня 
ППФП студентів ВНЗ економічного профілю.
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Педагог – детермінуючий  фактор у вихованні 
українського філософського світогляду 

Пазиніч С.М. 
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Анотації:
Розглядуються питання про не-
обхідність розвитку української 
філософії -  теоретичного під-
ґрунтя світогляду і водночас як 
субстанціональної основи цілісної 
соціально-просторової системи 
самодостатньої держави. Обґрун-
товується теза про атрибутивну 
функцію в розвитку національ-
ній філософії поняття – «Отчого 
краю». Порушується проблема 
про державницький підхід щодо 
розвитку філософської культури 
в країні і залучення в цю важливу 
справу всіх без винятку  педагогів і 
студентської молоді.

Пазынич С.Н. Педагог – детерминирую-
щий фактор в воспитании украинского 
философского мировоззрения. Рассма-
триваются вопросы о необходимости раз-
вития украинской философии -  теоретиче-
ского основания мировоззрения и в то же 
время как субстанциональной базы целост-
ной социально-пространственной системы 
самодостаточного государства. Обосновы-
вается тезис об атрибутивной функции в 
развитии национальной философии поня-
тия – «Отчего края». Формулируется про-
блема о государственническом подходе 
относительно развития философской куль-
туры в стране и привлечения в это важное 
дело всех без исключения  педагогов и сту-
денческой молодежи.

Pazynich S.N. Teacher is a condition 
factor in education of the Ukrainian 
philosophical world view. Questions 
are examined about the necessity of de-
velopment of Ukrainian philosophy - theo-
retical foundation of world view and at the 
same time as bases integral to socially-
spatial systems of the Free State. A thesis 
is grounded about an attributive function 
in development of national philosophy of 
concept – «Why edges». A problem is for-
mulated about state approach in relation 
to development of philosophical culture in 
a country and bringing in this important 
business all and singular  teachers and 
student young people.

Ключові слова:
філософія; глобалізація; «Отчий 
край»;філософія серця;світогляд; 
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Вступ.1

Значення філософського аналізу сучасних явищ 
важко переоцінити, воно не потребує особливих аргу-
ментів і коментарів. Це звичайно не означає, що стає 
зайвим звернення до проблем, які вивчалися раніше: 
адже в нових умовах традиційні питання інколи по-
вертаються несподіванимигранями, набуваючи непе-
редбаченого звучання. Більш того, є  «вічних» пи-
тань філософії, які ніколи не втрачають своєї фунда-
ментальності, а тільки  постійно переосмислюються 
в світлі накопичених  проблем і виникаючих потреб 
суспільної практики. 

Проблемі національної свідомості присвячена  
значна кількість філософських робіт. Це перш за все 
праці Сковороди Г., Франка І., Юркевича П., та інших, 
а також сучасних вчених (Андрущенко В., Булатов М., 
Ільїн В., Кремень В.,  Кудін В., Ничкало Н., Огородник 
В., Пономарьов О., Табачковський В., Шинкарук В. та 
ін.), які де прямо, а де  опосередковано торкаються в 
своїх дослідженнях цієї конче важливої, як в теоре-
тичному, так і в практичному відношенні проблеми 
розвитку сучасної України. Це дає вагомі підстави 
вважати, що без глибокого дискурсу методологічних, 
гносеологічних, історичних, аксіологічних та інших 
аспектів заявленої теми неможливо чітко визначити 
нові цілі та зміст національного світогляду,  його раці-
ональні та прагматичні технології, які б максимально 
відповідали потребам розбудови сучасної країни. 

Така філософська цілісна  рефлексія і водночас по-
всякденна титанічно креативна діяльність педагогів 
конче необхідна в зв’язку з духовно-моралісними та 
соціально-політичними реаліями українського сус-
пільства. 

Робота виконана у відповідності до плану науко-
во дослідної роботи кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін.
© Пазиніч С.М. , 2010

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження. На відміну від вищезгаданих 

мислителів, філософів автор намагається аргумен-
товано показати достеменне місце поняття «Отчого 
краю» в системі формування і розвитку національно-
го світогляду. Більше того,  аподиктично довести, що 
воно має стати одним із ключових у розвитку укра-
їнської філософської, етичної й політичної культури. 
Саме такий методологічний підхід дає змогу опти-
мально і ефективно, а в моральнісному відношенні і 
навіть патріотично, обґрунтовувати необхідність гли-
бинного розвитку національної свідомості всіх верств 
населення. А головним чинником, натхненником  і лі-
дером у  розв’язання  цих нагальних питань духовно-
культурного і соціально-політичного розвитку нашої 
держави повинен стати ПЕДАГОГ. 

Результати дослідження.
У сучасних умовах особливу актуальність і не ско-

роминущу значущість набувають проблеми зумовлені 
подальшим поглибленням глобалізаційних процесів. 
Саме до  таких питань належить і комплекс чинників 
про природу і специфіку  національного світогляду, 
як засобу філософського осмислення і прогнозування 
дійсності. Отже, питання про місце і роль національ-
ної філософії в системі наукового знання стає нині 
предметом все більш напружених дискусій серед на-
уковців і навіть політиків. 

Вельми важливо зауважити, що філософія виокрем-
лює себе від всіх інших наук, які  прагнуть пізнати ре-
альні явища такими, якими вони існують самі по собі. 
Її ж цікавлять ці явища не лише як такі, а головним чи-
ном в їх взаємовідношенні з людиною, яка їх пізнає з 
метою перетворення навколишнього середовища, цеб-
то в діяльному аспекті. Через те, об’єктом філософії 
є не безпосередність, що вже освоєна в науковій або 
етичній свідомості, не предмет, яким він є в конкрет-
ній науці, а спосіб, яким є цей предмет. Іншими сло-
вами, для філософського аналізу соціальної дійсності 
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-  це не просто ассерторична констатація людини і сві-
ту, а певне відношення людини до світу, тобто спосіб 
орієнтації, спосіб усвідомлення людини в світі.

Нас завжди  цікавлять ті сліди, які залишає лю-
дина в безпосередньому міркуванні, тобто зв’язок 
її власних думок з її іманентною сутністю. Адже ми 
добре розуміємо, що всезагального для всіх і наза-
вжди універсалізму в людському мисленні як такого 
не існує. Універсальне повсякчас виявляється в кон-
кретному і постійно має якусь локальну розмірність. 
На це, свого часу, акцентував увагу фундатор класи-
фікації культурно-історичних типів цивілізації М.Я. 
Данилевський у сформульованій ним сентенції: «До 
універсального ми сходимо тільки через конкретне, 
національні особливості, через приналежність до 
культури. Чи означає це те, що існує стільки філосо-
фій, скільки народів, культур, цивілізацій»? [1, с. 73]. І 
тут же ствердно відповідав на своє запитання.

В цьому контексті слід зауважити про те, що укра-
їнська філософія спочатку свого існування виявляла 
себе через літературний  характер, тобто була філо-
софічною  літературою! Саме в отакому проекті вона 
так спромоглася реалізовувати себе, що її інтелекту-
ального ресурсу, на наш погляд, вистачить ще на ба-
гато століть. Тільки ми «чомусь» відносилися та  пев-
ною мірою дехто  відносяться ще й  до тепер до цього 
ресурсу,  лише як до літератури, забуваючи, що наша 
література - це унікальна філософія.  Поза всяким сум-
нівом, у нас була і спеціальна філософська література. 
Але найвидатніші українські філософи це перш за все 
літератори.  Григорій Сковорода це літератор, Михай-
ло Максимович і Пантелеймон Куліш -  літератори, 
Іван Франко - літератор. А як вони філософічно і ємко 
писали, які проблеми ставили! Що вартує літературно 
філософський стиль мови М. Костомарова! 

Всі ці  та багато інших видатних постатей дають 
нам підстави дійти висновку про те, що українське 
філософське мислення має свою особливість, яка по-
лягає в уявленні про те, що істина пов’язана не зі сло-
вом, а з образом і що істину швидше можна побачити 
чим помислити. Іншими словами, її можна скоріше і 
масштабніше  представити як продукт мислення. Тоб-
то, істина - від Бога. Вона, за великим рахунком,  не 
продукт мислення. Такого роду уявлення безперечно 
обмежують можливості абстрактного понятійного 
мислення, яке не супроводжується спогляданням. Ось 
ця, на наш погляд, «панорамність», «живописність» 
українського дискурсу робить його близьким літера-
турі і одночасно більш-менш віддаленим від класич-
ної термінологічної культури філософії.  

Отже, українська філософія виникає і впродовж 
століть існує як вид літератури. І в цьому сенсі вона 
віддає перевагу мові розповіді, тоді як європейська 
класична філософія створюється у формі науки, орієн-
тованої на мову дослідження. Опис картини світу, того 
чи іншого явища в українській філософії виступає на 
перший план, а термінологічне розрізнення подається 
другим планом.  Звідси її філософське мислення  не 
підпорядковане  жорстко канонам класичної рефлек-
сії. Тому воно є по перевазі змістовним. І саме в цьому 
сенсі воно нестійке, знаходиться безперервно  в дина-
міці і в постійному намаганні делікатно обійти строгий 

понятійно-категоріальний полон. Уникнути мертвих 
спорожнілих понять колись і кимось сформульованих 
і вимовлених з приводу конкретних ситуацій. Тому ми  
в захваті читаємо і почитаємо тих філософів, які дина-
мічно, розсудливо розмірковують над животрепетни-
ми  проблемами та й ще  в коректній  архітектоніці 
мислення і пластичній привабливій формі.

Тепер поставимо питання дещо інакше: чи пови-
нна українська  філософія оперативно відповідати на 
виклики часу? 

 Безумовно, ми всі б цього хотіли. Але в такому 
разі повинен змінитися статус нашої філософії в сус-
пільстві. Це означає, що  наша країна повинна праг-
нути знати, що думають її філософи про динамічну 
багатоякісну новочасну добу. Проте такого тотального 
інтересу в Україні не відчувається.   А ось на Заході 
і до нині збереглися значні залишки такої культури. 
Що ж стосується нашої країни, то у нас навіть потре-
би такої немає. Прикро, але більшість наших людей 
хвилює, що думає і як думає з того чи іншого приво-
ду яка-небудь там  Вірка Сердючка, чи якийсь вщент  
заангажований політолог. Скажемо відверто, що це є 
жахлива масова культура, більше того огидна тради-
ція. І це тоді, коли філософ повинен  говорити з всеза-
гальних українських позицій  про те, що відбувається 
тут і зараз, екстраполюючи події в майбутнє, а не про 
те, що було десь і колись. Саме за таких умов і методо-
логії можлива зміна культури тих же політологів, адже  
за рідким виключенням, вона майже нульова, а як на-
слідок, такий і  стан соціально-політичної свідомості і 
загальної культури у переважної більшості населення 
країни. Ось скажімо був Шинкарук Володимир Іларі-
онович. Чи часто цій світлій і мудрій людині, філосо-
фу від Бога давали ефірний телевізійний час? Або ві-
зьмемо сучасних талановитих філософів В.Г.Кремень,  
В.П.Андрущенко,  Л.В.Губерський,  А.Є.Конверський 
та інших.  Хіба у них владарі запитували: «Філософи, 
скажіть народові у відкритому ефірі, що ви  думаєте з 
приводу сучасності і майбутнього України?».  А вони 
мали раніше і зараз мають потужний інтелектуальний 
потенціал спроможний продукувати цікаві думки щодо 
сьогодення і нашого прийдешнього. Можновладці їх 
думками не цікавилися як раніше, так і тепер, а шко-
да! Адже ми пам’ятаємо вислів знаменитого філософа 
і економіста про те, що ідеї, які оволодівають масами 
перетворюються в потужну матеріальну силу. 

Думки сучасних філософів особливо актуальні в 
умовах, коли сьогоденна Європа потрапила в безви-
хідь. І це треба філософічно відверто признати, що 
вона знаходиться на роздоріжжі  між традиційною, в 
минулому надійною, культурою та ірраціональним, і 
багато в чому ненадійним і соціально суперечливим 
модерном. Її терени заселяють люди, які розуміють, 
що  багатогранне життя - це не логічний процес, під-
порядкований лінійній залежності і що соціальна не-
рівність невикорінна,  що, як свого часу, наголошував 
М.Бердяєв «в нерівності корениться джерело життя. 
Свобода це  привілей небагатьох, а коли свобода стає 
привілеєм всіх, вона перестає бути свободою» [ 2 ]. 
Тож спрямованість Європи у напрямку створення всім 
тим, хто потужним плином вливається в  цей союз со-
ціальної рівності і справедливості, на наше аподик-
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тичне переконання, призведе її до духовного спус-
тошення, а як наслідок і до соціально-економічних 
потрясінь. Отже ,  в найближчий час ми матимемо 
справу з симулякром, імітацією, муляжем «європей-
ської могутності і всезагальної соціальної рівності». 
Маємо глибоке методологічне переконання стверджу-
вати, що Європа поступово буде вироджуватися на 
основі власних же принципів всезагальної соціальної 
рівності для всіх. 

В зв’язку з цим виникає умотивоване питання : 
чи є така вже необхідність принизливо, інакше і не 
скажеш,  впрошуватися в таку Європу, існуючи в гео-
графічному центрі цієї ж самої Європи. Хай західно-
європейці вирішуютьсвої проблеми, як вважають за 
потрібне. А нам не треба самим ставати, в котрий вже 
раз, експериментальним полем, переймати їх практи-
ку і будувати щось таке, що буде потребувати ломки  
людських доль і навіть їх жертв. Чи не пора перепочи-
ти від цих чужоземних експериментів над соціальним 
тілом народу. Чи не краще нам сконцентрувавшись в 
силі і мудрості та розбудовувати власну, з великими 
культурними традиціями самостійну, могутню власну 
державу. Саме сильну, монолітну за духом державу, бо 
міжконфесійна, між кланова роздробленість, люд-
ська байдужість для України означає небуття. Че-
рез те ми не можемо дозволити собі бути соціально-
економічно і політично слабкими. Звідси, велику, а 
можливо і визначальну роль в становленні і розвитку 
потужної держави повинна відіграти національна за 
духом і змістом філософія.  Тому повернення сьогод-
ні до національних витоків у  розв’язанні нагальних 
питань значною мірою може вплинути на подальший 
соціально-економічний і духовно-культурний роз-
виток нашої країни, на вельми критичну соціально-
психологічну ситуацію в суспільстві.

Отож, поняття «Отчий край» мусить стати одним із 
ключових у розвитку української філософської, етич-
ної і політичної культури. Саме такий методологічний 
підхід дає змогу оптимально, а в моральнісному від-
ношенні навіть патріотично, обґрунтовувати необхід-
ність розвитку національної філософії як атрибуту са-
мостійного розвитку української державності. 

Взагалі поняття Отчий край рівною мірою можна 
віднести до географії, історії, етнології, соціології, фі-
лософії. Однак кожна наука вкладає в нього свій зміст 
і смисл. Так, філософія, на відміну від інших наук, ак-
центує увагу не на відмітних, специфічних для кожної 
науки рисах, а шукає підставу, яка робить це поняття 
загальним, інтегративним. Вона шукає в етнонаціо-
нальному загальне, характерне для всього людства, а в 
загальнолюдському – етнонаціональне, тобто одинич-
не. У цьому полягає сутність філософської творчості, 
її методологічного змісту. Таким чином, філософія 
узагальнює духовний, інтелектуальний, етнокультур-
ний досвід і потенціал у різних його зрізах. Тому по-
няття Отчого краю, яке існує сотні років, відображає 
цей сукупний життєвий досвід усього народу, кон-
кретних націй. Народна мудрість по краплинах збира-
ла і «фільтрувала» безліч таких специфічних рис, які в 
сукупності відмежовували нації від інших соціально-
просторових утворень, тобто ідентифікували їх. 

Досвід народу виробляв своєрідний світоглядний 

орієнтир розвитку націй, що характеризується мо-
вою, психікою, традиціями, культурою, особливостя-
ми віри у просторі однієї й тієї ж релігії, наприклад, 
у християнстві. Філософській еліті залишалося лише 
правдиво, інтегративно відбити глибинні шари реаль-
них національних відносин, духовний світ і ті матері-
альні базисні відносини, на яких виникали й розвива-
лися специфічні традиції. Однак, зробити це можливо 
лише за умови адекватного відбиття реальної дійснос-
ті. А це означає, що поняття і категорії повинні ви-
никати і розвиватися із тих характерних рис, які най-
більш властиві такій спільності людей, як нація, та її 
атрибуту Отчого краю.  Більш докладно про це  в [3]. 

Якщо ж при створенні філософської теорії 
поняттєво-категоріальний апарат використовується зі 
стороннього національного простору-часу (який ви-
ношений в утробі іншої культури), така теорія являє 
собою не що інше, як метафізичний сурогат, у якому 
перекручена національна ментальність, конкретно-
історична і філософська сутність дійсності. 

Інакше кажучи, така абстрактна, відчужена те-
орія не тільки не відображає ментальність нації, а 
суб’єктивно спотворює суть об’єктивних процесів. Як 
наслідок, її теоретичні висновки, позиції, орієнтовані 
на матеріальну й духовну практику, досить негатив-
но позначаються на якості освіти, на моральному ви-
хованні, політичній культурі, мистецтві й літературі, 
економіці та інших аспектах буття і свідомості нації. 
І це в той час, коли дійсність потребує за влучним 
виразом В.Г.Кременя «філософії людиноцентризму 
стосовно обґрунтування практичної необхідності осо-
бистісної самореалізації, визначення людини само-
цінним центром суспільного буття поза будь-якими 
пріоритетами»[4, с. 422].  

Аналіз ретроспективи розвитку незалежної Украї-
ни свідчить, що в ньому відсутня чітка, ясна для всіх, 
інтегративна світоглядна концепція. Це зумовлено, на 
наш погляд, відсутністю в Україні національної за ду-
хом і змістом чітко вираженої філософської концепції 
розвитку. Подібної тій філософії, що існує в США, Ні-
меччині, Франції, Японії і де навчальні курси у вищих 
навчальних закладах з цієї дисципліни перевершують 
в декілька раз наші в годино вимірах. Саме тому за ве-
ликим рахунком і на жаль, ми не є виробниками влас-
ної, в повному розумінні цього слова, національної 
філософії, більш за все ми є  споживачами закордон-
них  мудростей, вульгарно вмонтованих в абстрактні  
суб’єктивні концепти. 

 Чи не в тому причина того, що країни, які мають 
свою національну філософію є одночасно і високороз-
виненими у всіх аспектах життєдіяльності суспіль-
ства? Адже саме через філософію у концентрованому 
вигляді відбиваються докорінні сутнісні інтереси на-
ції: політична свідомість, правова і етико-естетична 
культура, патріотизм, гуманізм, велич, а часом і дра-
матизм її духовного стану.

Однією з головних причин нинішнього роздо-
ріжжя, на якому з волі історії виявилася філософ-
ська, етична думка України, є те, що абсолютна 
більшість з нас відразу вийшли з одного поняттєво-
категоріального полону і потрапили в інший. І якщо 
перший (марксистський), як би то не було, все-таки 
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був прив’язаний до реальних соціально-просторових 
і організаційних структур соціуму й ефективно спри-
яв інтеграції націй у єдину спільність – радянський 
народ, то інший (євро-американський прагматизм, ра-
ціоналізм, постпозитивізм і постмодернізм), штучно 
вмонтовуючись у соціально-філософські та політичні 
теорії, на практиці сприяє не інтеграції, а дезінтегра-
ції українського народу. 

Не випадково в головах частини інтелігенції і осо-
бливо штучно політизованого населення відбувається 
шумування суперечливих поглядів і дій, спрямованих 
на миттєву реконструкцію й модернізацію економіки 
та національної ментальності на якийсь іноземний 
зразок. Природно, подібні ситуації приводять до полі-
тичних смут і політичного протистояння мільйонних 
мас населення. Драматизм цих протистоянь полягає в 
тому, що ці маси виступають здебільшого маріонетка-
ми і не вирішують свої насущні злободенні питання 
матеріального і духовного життя. У цій ситуації їм 
підкидаються ідеологами можновладців утопічні по-
літичні теорії, практичні поради, як у найкоротший 
період досягти ідилічного щастя для всього україн-
ського народу. Такий вал утопій пояснюється відсут-
ністю своєї чіткої філософської, етичної, політичної, 
національної позиції. На наш погляд, для більшості  
сучасних філософських концепцій характерна втрата 
магістральної орієнтації розвитку, загального, уні-
версального принципу аналізу реальних соціально-
політичних, економічних морально-естетичних, по-
літичних, релігійних та етнодемографічних  проблем 
сучасної України. 

Аподиктично можна стверджувати, що етичні те-
орії, література, мистецтво, релігія це -  народне над-
бання, у якому в яскравій формі відбиваються спе-
цифічні особливості нації. Тому, якщо філософська 
методологія не посилається на народний (багатогран-
ний у своїй основі) дух, на своєрідність і унікаль-
ність його парадигми, вона втрачає свої національні 
джерела. А якщо це так, то вона не в змозі створити 
коректну гносеологію і не може бути надійним компа-
сом соціально-прогресивного життя власного народу. 
Світ XXI століття у його глобалістичному вимірі та-
кий, що нації, не спираючись на власні людські й при-
родні ресурси, на життєдайні корені етносів і власну 
філософську школу, не можуть розраховувати на са-
модостатній ефективний розвиток. Філософія може 
відіграти тут не тільки роль самоусвідомлення нацією 
своєї ідентифікації, а й сприяти природному, вільно-
му об’єднанню багатьох етносів у єдину, монолітну 
спільність – український народ. Нині це – найбільш 
злободенна проблема соціально-політичного характе-
ру яка конче потребує вирішення як на теоретичному, 
так і на практичному рівнях.

У роздумах про національну морально-етичну те-
орію, про політичну свідомість і філософію в цілому, 
можна дійти висновку, що вихідною позицією їх роз-
витку має стати поняття «Отчого краю». А якщо його 
включити у простір гносеологічної й методологічної 
культури, то цілком правомірно йому дати ім’я «Фі-
лософії Отчого краю». Що мається на увазі під цим 
десигнатом? Насамперед, народ, що живе в конкрет-
ному історичному соціально-просторовому середови-

щі з властивими йому буттям і соціально-культурним 
побутом. При цьому побут і буття, хоча й однокорене-
ві, але за сутнісним змістом принципово різні понят-
тя. Категорія «побут» відбиває емпіричне повсякден-
не життя народу в конкретній соціально-просторовій 
структурі будь-якого селищного утворення, а катего-
рія «буття» виходить за межі статичного простору (те-
риторії). У категорії «буття» відбиваються глибинні 
шари народної творчості, пріоритети духовного жит-
тя багатогранних за формою і змістом регіонів країни. 
Така діалектична взаємодія побуту й буття дозволяє 
досліджувати сутнісні сторони духовних і матеріаль-
них цінностей, а для більшості населення дає світо-
відчуття і світорозуміння багатогранності життя кож-
ної  національності та нації в цілому. 

Саме такий методологічний і світоглядний підхід 
дає змогу крок за кроком пізнавати ті унікальні еле-
менти морального духу народу (різних регіонів Укра-
їни), через який розкривається специфіка національ-
ного любомудрія. Недотримання ж цього принципу, 
призводе до жонглювання абстрактними, пустими 
поняттями. Такий  океан слів, перекриває повітря і 
простір для мислення. І тоді ми спостерігаємо не са-
мостійні цікаві за змістом думки, а тільки лавину ін-
терпретацій.  Часом складається таке враження, що за 
цією плутаниною слів людина нічого свого не має. І 
дійсно, живе в світі така людина витокиякої десь за-
губилися в її душі. А вона постійно жонглює словами, 
видаючи це дійство за мудрість. Безумовно, такі ло-
гічні ігри корисні для розуму й проти цього навряд чи 
хто-небудь буде заперечувати. Однак будь-яка теорія, 
що претендує на об’єктивність і ефективну дієвість, 
має виходити (прямо чи побічно) із реально існуючих 
речей і подій, і замикатися неодмінно (безпосередньо 
або опосередковано) на соціально-економічну і мо-
рально - естетичну практику народу.

Отже, ємне поняття «Отчий край» дозволить більш 
конкретно сформулювати світоглядну, морально - ес-
тетичну і соціально-політичну національну ідею. Без 
неї, як ми бачимо на прикладі нинішньої ситуації в 
Україні, не відбувається бажане інтенсивне взаємо-
проникнення регіональних культур, взаєморозуміння 
і толерантна взаємоповага релігійних вірувань навіть 
в межах християнства, у межах єдиного національно-
го, державного простору України.

На наше глибоке переконання, «філософія Отчо-
го краю» сприятиме глибинному розкриттю існуючих 
проблем місцевого, регіонального і загальнонаціо-
нального рівнів; призвичить людину мислити так, 
щоб вона благоговійно ставилася до таємниць люд-
ського життя. Адже людина з’являється на світ саме в 
Отчому краї, у конкретному соціально-просторовому 
середовищі, у певному біоенергетичному полі, що за-
лишає помітний слід у її фізичному й духовному роз-
витку. Дуже важливим положенням для розуміння цієї 
проблеми може слугувати думка І. Канта про те, що 
часті переїзди й особливо тривала відсутність у міс-
ці свого народження згубно впливають на здоров’я 
й довголіття людини. Зазначимо, що саме Кант без-
виїзно прожив все своє 80-літнє життя у Кенігсбер-
зі. Прикладом свого довголітнього (по тому часу 80 
років вважалося довголіттям) життя він довів правоту 
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цієї концепції. Сучасні антропологи і геронтологи, на-
уково довели філософську здогадку І. Канта. 

Дійсно, нас завжди, особливо у зрілих літах, немов 
магічною силою тягне до Отчого краю. Край, де від-
булось велике диво нашого народження; де  вперше з 
подивом ми відчули свій «Я-простір»; де вперше зада-
ли собі питання про світоустрій, де зародилися перші 
акорди індивідуального любомудрія тощо. Дарма де-
які теоретики вважають, що наш народ зовсім не при-
четний до філософської, морально-естетичної та по-
літичної мудрості. Якщо він і не причетний, то тільки 
до філософії євро-американського прагматизму, по-
зитивізму, екзистенціалізму та інших «ізмів». Це при-
родно, тому що ці філософські школи формувались 
в іншому просторі-часі і, безумовно, мають право на 
існування. Однак вони визначають собою лише один 
із варіантів філософського світорозуміння, кожен з 
яких виникає в конкретному соціально-політичному, 
етнічному й еколого-культурному просторі. Пробле-
ми, притаманні цим географічним і соціокультурним 
середовищам – це проблеми народів, що мешкають на 
цих теренах, і вони вирішують їх своїми методами і 
засобами. І дай їм Бог успішно досягти всього того 
про що вони мріють і до чого прагнуть.

У нас же є своя унікальна ментальність. А якщо це 
так, то повинні бути і свої морально-етичні та есте-
тичні цінності, своя філософія. І для такого тверджен-
ня існують всі підстави. Досить згадати, що наша 
філософія, на відміну від античної, починалася не з 
натурфілософії, а з антропології. І в цьому її  особли-
вість і відмінність від інших напрямків у філософії. 
Вона зароджувалася як філософія серця. Сутність її 
полягала не стільки у пізнанні буття, скільки у подиві 
існуючому буттю. А тому, якщо головне в людині – це 
серце, то й основою основ людини є глибоко проник-
нуте   світовідчуття, світосприймання, світоуявлення, 
світорозуміння і світогляд. Саме це положення є від-
правною точкою в любомудрих міркуваннях україн-
ських мислителів, та й взагалі нашого народу.

Хто читає з належною увагою слово Боже, тому не 
важко помітити, що в усіх без винятку священних кни-
гах серце людське розглядається як осередок всього 
тілесного й духовного життя людини. «Серце, як від-
значає український філософ у книзі «Філософія сер-
ця» П.Д. Юркевич, є найсуттєвішим органом всіх сил, 
відправлень, рухів, бажань, відчуттів і думок людини 
з усіма їхніми напрямками й відтінками»[5, с. 71].

Попередник Юркевича, великий український мо-
раліст, мислитель Г.С. Сковорода, у філософії якого 
пошук щастя, самопізнання людини є центральним. І 
хоча, на відміну від Юркевича, Сковорода не написав 
спеціального твору про серце, однак до нього філософ 
постійно звертається як до субоснови, розглядаючи 
будь-які моральні колізії й проблеми, що виникають 
у суспільстві. Наприклад,  а в  «Дружеском разговоре 
о душевном мире» він наголошує про те, що глибоке 
серце – сутність і зерно наше, і сила, у якій суть жит-
тя, що мислення, дух, серце – це і є людина. Саме така 
антропологічна тенденція, що виникає з глибинних 
шарів народної мудрості, була характерна для філо-
софських поглядів П. Куліша, М. Гоголя,  М. Костома-

рова,  Д. Чижевського,  В. Вернадського та інших. 
Духовно проникаючи у таїнства Отчого краю, ми 

безпосередньо торкаємося джерел буття. Це поясню-
ється просто. Адже він привертає (з раннього дитин-
ства) наше серце до щирого, найчастіше інтуїтивного, 
пізнання себе у світі та світу у собі. Найближче, рідне, 
унікальне національно специфічне зосереджує в собі 
увесь багатогранний, баготоякісний світ явищ. Саме в 
цьому куточку української землі людина формує святі 
почуття духу, добра, достоїнства, совісті, честі, любо-
ві до чудового, унікального місця на нашій планеті.

Сам дух Отчого краю сприяє вихованню належ-
ним чином майбутніх політиків, формує у них праг-
нення діяти в інтересах своєї країни та її народу. Тому 
дисонансом, відчуженням відносно до Отчого краю є 
дії переважної частина сучасних наших політиків, які 
дбають лише про власні корисливі інтереси, а не про 
розквітання рідного краю. 

І тут недоречно наполягати на тому, щоб людина 
виражала свої унікальні почуття буття тільки за до-
помогою єдиної для всіх мови. Адже Отчий край не 
може бути одним для всіх, у кожного він єдиний і 
неповторний, від того й існує колосальна безліч діа-
лектів, відтінків, які й дозволяють виразити цю гаму 
почуттів, емоцій, морально-естетичних переживань, 
навіяних унікальним колоритом рідного краю. Мож-
на впевнено стверджувати, що як розмовляє народ 
у конкретному соціально-етнічному середовищі, так 
говорить і саме Буття цього простору і навпаки.

Тому, використовуючи ментальний потенціал 
Отчого краю, ми прилучаємося до вершини суспіль-
ної свідомості тих, хто живе в ньому. Цим самим ми 
укореняємо наш дух і думки народу, осягаємо те та-
ємниче в ньому так, що ніяким абстрактним метафі-
зичним  конструкціям це не під силу. Тому що людина 
живе не в абстрактному, а в реальному просторі-часі 
свого унікального Отчого краю.

Саме тут доречно згадати про специфічні риси 
українського дому, про своєрідність української при-
садибної ділянки тощо, адже людина пов’язуючи 
такі матеріально-просторові структури, максимально 
реалізує через них свій інтелектуальний, морально-
естетичний, життєвий потенціал. Вона утверджує 
себе в конкретному соціумі як індивідуальність. Тому, 
створюючи життєвий простір за своїми особистими 
канонами, узгоджуючи його з унікальним навколиш-
нім середовищем, вона створює себе й своє націо-
нальне за формою й змістом буття. 

Треба підкреслити, що простір як феномен, від-
мінний від території, ніколи не буває індиферентним 
стосовно людини. Його вплив позначається як на 
рівні статичного простору, так і на архітектонічному 
творенні його. Іншими словами, простір або виховує 
людину, прищеплюючи їй певні морально-естетичні 
цінності, або розбещує її смак. Нейтральним, індифе-
рентним, стосовно людини, простір ніколи не буває.

Однією з інтенцій Отчого краю є виразна спря-
мованість людини на подолання дуалізму сьогодення 
і майбутнього. Така спрямованість пов’язана з тим, 
що людина шукає сенс і сутність буття в природно-
му, реальному світі. А якщо це так, то вона розраховує 
на власні сили переважно визначеному просторово-
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часовому середовищі рідного краю і не сподівається 
на умоглядне світле майбутнє.  Саме тому україн-
ський народ споконвіку свято ставився до своєї землі. 
Тож для переважної більшості земля – це не тільки 
сільськогосподарські угіддя або сфера економіки й 
рекреації. Земля для нас українців овіяна історичним, 
міфічним, моральним, естетичним і філософським 
духовним змістом. 

На жаль, останнім часом ця багатовікова традиція 
деформується у свідомості значної частини людей. 
Доходить навіть до того, що рідні, унікальні україн-
ські чорноземи (перлина України) намагаються (прав-
да, поки на рівні обговорення політиками у Верховній 
Раді) продавати іноземним громадянам. Як відомо, 
до чужого завжди відчужене відношення. Поряту-
нок нашої Землі – це наш громадянський обов’язок, 
обов’язок наших громадських діячів і політиків. Адже 
Отчий край своєю іманентною сутністю сприяє ціли-
тельству душ наших співвітчизників.

Інколи нас дивує, що на раціональному рівні ро-
зуміння всі нації сприймаються відносно схожими за 
зовнішніми ознаками і основними соціокультурними 
функціями. Проте якщо все це сприймається на по-
чуттєвому рівні, то всі нації помітно відрізняються 
одна від одної. 

Парадоксально звучить, але осмислити своє, зда-
валося б, найближче, рідне на раціональному рівні не-
можливо. Тоді виходить, що й навчити національному 
неможливо. І все-таки його можна осягти, наскільки 
нам відомо, шляхом понад чуттєвого переживання. Як 
писав Гоголь, це інтуїтивне знання (національне), що 
дає благодать співучасті в Бутті свого народу. Класич-
на дефініція, чи не так? Дається, а вірніше тут дореч-
но було б сказати, прищеплюється це святе почуття в 
пенатах нашого Отчого краю і неодмінно за титаніч-
ною участю наших педагогів  - tertium non datur.

У такому випадку виникає дивна закономірність. 
Людина, будучи відчуженою (з будь-якої причини) від 
національного духу, завжди попадає у загальнолюд-
ське середовище як сторонній елемент. Чужа серед 
своїх, вона попадає в культурний вакуум і поступово 
зникає як особистість, як історичний персонаж Бут-
тя у всіх її вимірах. У цьому драма й трагедія людей, 
які не пройшли через своєрідну філософську школу 
Отчого краю. А коли це явище стає масовим, це вже 
велика драма нації.

Тому певна частина так званих народних депутатів 
так віддалена від народу, оскільки вона втратила дух 
Отчого краю. Тому й не дивно, що практична діяль-
ність цих політиків відчужена від нагальних проблем 
та інтересів народу і рідної країни.

Таким чином, якщо Батьківщину неможливо зро-
зуміти на раціональному рівні, то досить просто її лю-
бити. Отож саме філософія, Отчого краю максималь-
но сприяє формуванню й розвитку цієї гами святих 
патріотичних почуттів. Любов – це потужне джерело 
й рушійна сила розвитку не тільки почуттєвого світу 
людини, але і його успішного раціонального пізнан-
ня. У зв’язку з цим, доречною уявляється мудра думка 
Августина Блаженного в його «Сповіді» про те, що ми 
пізнаємо лише настільки, наскільки любимо[6, с.86]. 
Рідні пенати разом з педагогом саме й сприяють цьо-

му навчанню  через багаторівневу систему предметно-
практичного споглядання і дієве  творення. У цьому 
святодійстві пробуджується в людині шляхетна честь і 
совість Батьківщини. Тому по праву логіки можна на-
звати Отчий край ядром нації, вихідною позицією фі-
лософських міркувань, у яких яскраво відбиваються 
істотні сторони Буття народу.

Звідси, національна філософія може ефективно 
розвиватися, і заявляти про себе на міжнародному 
рівні як специфічна школа, напрямок або плин тіль-
ки тоді, коли вона буде ґрунтуватися у своїх загаль-
них висновках на реальному Бутті свого народу. У 
протилежному випадку ми будемо брати «в оренду» 
філософські системи Заходу і Сходу, але не зможемо 
осягти сутнісні сторони власного Буття. Як наслідок, 
ми не зможемо чітко визначити стратегічний шлях 
власного економічного, соціально-політичного й 
морально-естетичного розвитку. Саме в такій ситуації 
нині перебуває країна. 

Висновки. 
Таким чином, узагальнюючи розмисли і проника-

ючись патріотичними почуттями, можна відзначити: 
по-перше, тільки через власну національну фі-

лософію як теоретичну основу світогляду та ідео-
логічну форму суспільної свідомості, країна може 
усвідомити себе як цілісний, самодостатній соціально-
просторовий організм;

по-друге,  філософія, включаючи в свій арсенал 
найважливіші елементи різноманітних сфер прояву як 
інтелекту людини, так і світу її емоцій, завдячуючи ви-
сокому статусу педагога,  споконвіку грала і грає роль 
квінтесенції всієї духовної культури суспільства; 

по-третє, тільки винятково державницький підхід 
до розвитку філософської культури всіх верств насе-
лення і в першу чергу студентської молоді  та вищез-
гаданий методологічний підхід до аналізу дійсності, 
згідно нашій впевненості, забезпечить самостійній 
Україні прогресивний сталий розвиток. А як наслідок, 
і на цьому ми наголошуємо, Україна займе гідне міс-
це та відповідно пристойне визнання у просторі су-
часних високо розвинутих країн сучасної всесвітньої 
цивілізації.

Подальші дослідження планується провести у на-
прямку вивчення національних духовних і мораль-
нісних  цінностей як умови підвищення філософської 
світоглядної   культури.
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Модель професійних компетенцій випускників 
фізкультурних вищих навчальних закладів Польщі

Пасічник В.Р. 
Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Анотації:
Розкриті основні професійні ком-
петенції майбутніх вчителів фізич-
ної культури. Розглянуто праксео-
логічні, комунікативні, креативні, 
інформаційні та моральні ком-
петенції випускників вищих на-
вчальних закладів. Розроблена 
модель основних професійних 
компетенцій випускників. Модель 
містить вимоги до майбутньої пе-
дагогічної праці випускника у різ-
них типах шкіл. Вона розкриває 
його основні фахові компетенції. 
Педагогічні функції випускника 
спрямовані на реалізацію оздо-
ровчих, освітніх та виховних за-
вдань у навчальної та позаклас-
ної роботі з фізичного виховання 
і спорту.

Пасичник В.Р. Модель профессиональ-
ных компетенций выпускников физ-
культурных высших учебных заведений 
Польши. Раскрыты основные профессио-
нальные компетенции будущих учителей 
физической культуры. Рассмотрены прак-
сеологические, коммуникативные, креа-
тивные, информационные и моральные 
компетенции выпускников высших учебных 
заведений. Разработана модель основных 
профессиональных компетенций выпуск-
ников. Модель содержит требования к бу-
дущей педагогической работе выпускника 
в разных типах школ. Она раскрывает его 
основные профессиональные компетенции. 
Педагогические функции выпускника на-
правлены на реализацию оздоровительных, 
образовательных и воспитательных задач в 
учебной и внеклассной работе по физиче-
скому воспитанию и спорту.

Pasihnyk V.R. Model professional 
competent graduate higher schools 
of the physical education of Poland. 
Basic professional jurisdictions of future 
teachers of physical culture are exposed. 
Praxeological, communicative, creative, 
informative and moral jurisdictions of 
graduating students of higher educational 
establishments are considered. The 
model of basic professional jurisdictions of 
graduating students is developed. A model 
contains requirement to future pedagogical 
work of graduating student in the different 
types of schools. It exposes his basic 
professional jurisdictions. The pedagogical 
functions of graduating student are directed 
on realization of health, educational 
and educate tasks in educational and 
extracurricular work on physical education 
and sport.

Ключові слова:
учитель, фізична культура, 
компетенції, вищі навчальні 
заклади.
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Вступ.1

Починаючи з другої половини ХХ століття у всіх 
країнах Європи відбулись значні соціальні зміни, 
активізувались наукові дослідження у різних галузях 
промисловості, освіти та науки. Все це вимагало 
обов’язкової модернізації системи освіти дітей та мо-
лоді, а також удосконалення професійної підготовки 
педагогічних кадрів. В наш час у системі шкільної 
освіти багатьох країн (Польщі, України, Роcії, Чехії 
та ін.) відбуваються глибокі перетворення, пов’язані 
з новими вимогами суспільства до шкільної освіти, 
більш складними завданнями, певними змінами зміс-
ту навчально-виховного процесу у всій складності 
цієї взаємопов’язаної системи: суспільство-школа-
учні. Ці суспільні перетворення потребують від 
учителя бути активним учасником і диригентом цих 
взаємодій (В.Кремень, Т.Катарбінський, В.Оконь, 
Н.Ничкало та ін.).

 Для забезпечення більш чіткої та ефективної під-
готовки вчителів до виконання своїх професійних 
обов’язків у школах та викладачів в університетах, 
починаючи з другої половини Х1Х століття, вчені 
різних країн Європи та в США почали розробку та 
наукове обґрунтування моделей, які включали, пере-
важно, перелік психолого-педагогічних знань та спе-
ціальних умінь, необхідних кожному педагогу для 
успішної праці у відповідному навчальному закладі. 
Під поняттям модель професійної підготовки вчите-
ля західноєвропейські вчені розуміли описовий ана-
лог, що відзеркалює основні характеристики педаго-
га, його знання, вміння та навички, моральні якості, 
організаторські здібності, покликані забезпечити ре-
зультативну педагогічну діяльність у школі в певний 
період часу. Такі моделі, безумовно, враховували спе-
цифіку освіти у кожній країні, а також її матеріально-
© Пасічник В.Р. , 2010

економічні та політичні умови.
 Першу модель підготовки вчителів у Польщі роз-

робив у 1913 році І.Давід, який адаптував для поль-
ських навчальних закладів моделі американських і 
західноєвропейських психологів та педагогів на під-
ставі їх емпіричних досліджень. Вона, в основному, 
враховувала особливості засвоєння студентами тих 
знань, умінь та навичок, які їм були необхідні у май-
бутньому для праці вчителем у загальноосвітньої 
школі ( 5 ). Пізніше, у міжвоєний період (1918-1939 
р.р.), ця модель була удосконалена С.Шуманом та 
С.Баленом, які внесли до її змісту результати дослі-
джень у цієї галузі психологів Швейцарії (під керів-
ництвом І.Піаже) та Австрії (Ш.Бюллер). У наступні 
- 50-ті роки моделі підготовки польських вчителів до-
повнювались дослідженнями психологів та педагогів 
з питань дидактики, індивідуального підходу до сту-
дентів (Г.Левовицький, Р.Венцковський та ін.) та пси-
хології їх навчання (І.Петер, З.Володарський та ін.).

 Другій вид моделей підготовки вчителів мав 
праксеологічну спрямованість. В їх основу була 
покладена концепція оптимального фінансування 
шкільної та вищої освіти. Тобто держава повинна 
була вкладати необхідні кошти для їх успішного 
функціонування. У практиці ВНЗ, які готують вчи-
телів, ця модель була зорієнтована на всебічну про-
фесійну підготовку педагогів. Вона передбачала, 
переважно, добре методичне озброєння вчителя із 
свого предмету. Цьому повинно бути підпорядкова-
но також навчання студентів із загально-наукових та 
психолого-педагогічних дисциплін.

 Дослідження Р. Пахоцінського з проблеми під-
готовки вчителів у країнах Європейського Союзу 
переконують у перевазі прагматичної (професійно-
інструмантальної) підготовки майбутніх вчителів 
у ВНЗ ( 7). В останні роки педевтологі різних країн 
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підкреслюють необхідність гуманістичної (або як її 
називають персональної) орієнтації у професійної 
підготовці вчителів, яка досить детально розглянута 
у працях відомих польських педевтологов (Ч.Банах, 
Х.Квятковська, Й.Кузьма, Я.Рутковяк та ін.). На їх 
думку процеси, що відбуваються у європейському 
соціально-економічному та культурному просторі, 
вимагають постійної адаптації педагогічних кадрів 
до нових потреб суспільства, подальшого розвитку 
наукових знань і ставлять за мету сформувати якісно 
новий підхід до підготовки вчителів у вищих навчаль-
них закладах.

 Розробка моделі компетенцій педагогів, яка б пе-
редбачала сучасні вимоги до професійної підготовки 
вчителя фізичної культури на даному етапі розвитку 
суспільства, конче потрібна для подальшого удоско-
налення навчальних планів, програм з різних пред-
метів, написання нових підручників та посібників 
для студентів ВНЗ не тільки Польщі, а й України, які 
мають багато спільного у концептуальних підходах, 
щодо реформування системи підготовки спеціалістів 
фізичної культури та спорту.

Робота виконана за планом НДР Луцького інститу-
ту розвитку людини Університету “Україна”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягає у розробці моделі професій-

них компетентностей щодо теоретико-методичної та 
спеціальної підготовленості майбутнього вчителя фі-
зичної культури, які повинні бути сформовані у нього 
в процесі навчання у вищому навчальному закладі.

Результати дослідження.
Аналіз науково-методичної літератури та наукових 

досліджень (Я.Бєльський, М.Демель, З.Жуковська, 
Р.Цеслінський, З.Яворський та ін.), проведених за 
останні п’ятнадцять років свідчать, що у Польщі від-
сутня уніфікована типологія компетентністних харак-
теристик вчителя, що є однією з причин різних підхо-
дів, щодо розробки моделей професійної підготовки 
спеціалістів фізичного виховання. У більшості випад-
ків ці моделі містять вимоги до виконання основних 
навчально-виховних функцій вчителя (організація, ке-
рівництво і контроль навчально-виховного процесу із 
школярами), які повинні бути реалізовані в його про-
фесійної діяльності, переважно, у процесі проведення 
уроків та позакласних занять з фізичної культури та 
спорту.

 На міжнародної наукової конференції, яка відбу-
лась під егідою ЮНЕСКО в Норвегії (2004 р.) вчені 
прийшли до висновку, що трактування поняття ком-
петентності належить як здатність ефективно і творчо 
застосовувати знання і набуті уміння у міжособистіс-
них відносинах, життєвих ситуаціях, що передбачають 
взаємодію з іншими людьми у соціальному контексті 
та професійних ситуаціях. Поняття “компетентність” 
за останні роки часто застосовується у галузі освіти, 
як до педагогів так і до учнів або студентів. Слово 
“компетенція” (competentia) – пов’язане з обов’язком 
виконання певних дій. Компетенції – то є обсяг знань, 
умінь, певної підготовленості, а також цінностей, 
необхідних для успішної реалізації поставлених за-
вдань. Це поняття не слід ототожнювати з поняттям 
“кваліфікація”. Підтвердження кваліфікації отриман-

ням диплому про закінчення певного навчального за-
кладу, ще не свідчить про широкі компетенції в даній 
галузі освіти.

 Професійна компетентність вчителя є інтегро-
ваним поняттям, яка об’єднує наступні її складові: 
світоглядні позиції особистості та професійні якості 
(знання і вміння) у реалізації оздоровчо- профілак-
тичних, діагностико-прогностичних, навчально-
розвивальних, методичних, виховних, комуніка-
тивних, організаційно-педагогічних, контрольних, 
просвітницьких аспектах його діяльності та постійно-
го самовдосконалення.

 У процесі навчання студентів у ВНЗ можливо 
сформувати лише основні професійні компетенції, 
тому, що фахова компетентність формується під час 
набуття вчителем педагогічного досвіду і постійної 
праці над удосконаленням своєї майстерності. Про-
фесійна компетентність не є сталою величиною, про-
цес її формування ніколи не завершується і постійно 
змінюється. Її якість можна оцінити в конкретних си-
туаціях діяльності вчителя (навчальна, виховна, орга-
нізаційна) відповідно до вимог його функціональних 
обов’язків. Сучасний вчитель фізичної культури має 
бути ініціативним і творчим у своїй педагогічній ді-
яльності, знати до чого потрібно прагнути, що є в ре-
альності, що йому треба робити і чому робити саме 
так; оцінювати наслідки своєї праці і нести за них осо-
бисту відповідальність.

 Нами розроблена структурно-функціональна мо-
дель професійних компетенцій випускників факульте-
тів фізичного виховання вищих навчальних закладів та 
академій фізичного виховання Польщі, які навчаються 
п’ять років й по закінченню цих навчальних закладів 
отримують освітню кваліфікацію – “магістр фізичного 
виховання”. Вона розроблена на підставі орієнтованої 
моделі вчителя, яку пропонує Комітет педагогічних 
наук Польської Академії Наук та наших власних спо-
стережень протягом понад десяти років праці у Кєль-
цинському гуманітарно-природничому університеті 
ім. Я.Кохановського. Ця модель відзеркалює вимоги 
до професійної підготовленості випускника- майбут-
нього вчителя фізичної культури, його основні фахові 
компетенції, наявність яких дозволяє йому викону-
вати педагогічні функції, спрямовані на комплексне 
вирішення оздоровчих, освітніх та виховних завдань 
у процесі фізичного виховання школярів. Розглянемо 
основні компетенції, які покладено в основу моделі 
професійної підготовленості випускників фізкультур-
них вищих навчальних закладів Польщі за освітньою 
кваліфікацією –“магістр фізичного виховання”.

 1.Праксеологічні компетенції, в основу яких по-
кладено загальні та спеціальні знання, вміння і нави-
чки, які реалізуються вчителем в процесі його педа-
гогічної діяльності. Вони надають йому можливість 
методично грамотно планувати та програмувати на-
вчальний матеріал; забезпечувати організацію опера-
тивного контролю та оцінювання успішності учнів та 
ін., тобто, реалізувати загальну стратегію різноманіт-
ної педагогічної діяльності вчителя фізичної культури 
у школі.

Випускник, який володіє праксеологічними компе-
тенціями:
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знає як методично грамотно проводити уроки і по-• 
закласні заняття з фізкультури та спорту;
вміє об’єктивно оцінювати фізичний розвиток, стан • 
постави та рухову підготовленість учнів;
вміє грамотно формулювати навчально-виховні за-• 
вдання та підбирати відповідні засоби для їх реалі-
зації; 
знає як розробити авторську програму з фізичного • 
виховання для певних класів різних типів шкіл; 
знає як раціонально спланувати навчально-виховний • 
процес з фізичного виховання школярів;
знає основні методи наукових досліджень, які до-• 
зволяють об’єктивно проаналізувати ефективність 
фізичного виховання в школі і внести відповідні ко-
рективи в його модернізацію.

Комунікативні компетенції вчителя передбача-
ють правильність і ефективність використання мов-
лення у навчанні фізичних вправ, а також володіння 
технікою педагогічного спілкування з учнями, їх бать-
ками та колегами.

 Випускник, у якого сформовані комунікативні 
компетенції:

добре володіє державною мовою і може пристосува-• 
ти власне мовлення до віку учнів;
вміє застосовувати спортивну термінологію, до-• 
ступно пояснити учням виконання запропонованих 
фізичних вправ;
знає як спілкуватись з учнями різних класів, має від-• 
повідні психолого-педагогічні знання щодо міжосо-
бистісних контактів;
знає як співпрацювати з батьками та громадськими • 
організаціями, які проводять спортивно-масову ро-
боту із школярами.

 Креативні компетенції проявляються у творчому 
ставленні до своєї праці та нешаблонній педагогічної 
діяльності. Їх має випускник, який:

володіє психолого-педагогічними методами аналізу • 
та розв’язання різноманітних педагогічних ситуа-
цій;
знає як організувати та обладнати місце своєї праці • 
(матеріально-спортивна база, фізкультурне облад-
нання тощо);
вміє застосовувати різноманітні методи і прийоми • 
навчання учнів фізичних вправ та їх виховання за-
собами фізичної культури.

Інформаційні компетенції реалізуються із засто-
суванням різноманітних сучасних засобів інформації. 
Ними володіє випускник, який:

вміє користуватись сучасними інформаційними тех-• 
нологіями (комп’ютер, інтернет);
знає іноземну мову на рівні спілкування і читання • 
фахових публікацій;
вміє застосовувати інформаційні технології у педа-• 
гогічної праці (планування, аналіз, отримання необ-
хідної інформації з інтернету).

Моральні компетенції передбачають загально-
людську культуру і проявляються у здатності давати 
об’єктивну оцінку різноманітних етичних вчинків 
оточуючих людей. Цими компетенціями володіє ви-
пускник, який:

знає етично-моральні вимоги до вчителя і дотриму-• 
ється їх;

ставиться до педагогічної діяльності як соціально • 
значущої для суспільства;
має моральну відповідальність за стан здоров’я, фі-• 
зичний розвиток і вихованість учнів;
дотримується вимог здорового способу життя;• 
ставиться до свого власного розвитку як до підґрун-• 
тя професійного росту і морального вдосконален-
ня;
є тактовною, доброзичливою та вихованою люди-• 
ною, яка має різнобічні культурні інтереси.

 Розглянуті основні професійні компетенції випус-
кника фізкультурного ВНЗ, що формуються у нього 
протягом п’ятирічного періоду навчання, у значній 
мірі обумовлюють результативність педагогічної пра-
ці молодого вчителя фізичної культури. З набуттям 
відповідного педагогічного досвіду та постійної праці 
з удосконалення свого професіоналізму цей вчитель 
може стати педагогом – новатором, який творчо і не-
ординарно реалізує навчально-виховні завдання у ви-
кладанні предмету - “фізичне виховання” у школі. 

 Висновки
Готовність випускників польських фізкультурних 1. 
ВНЗ до педагогічної праці вчителем фізичної куль-
тури є інтегральним утворенням, яке об’єднує ін-
телектуальні, моральні, емоційні та вольові якості 
особистості, сукупність професійно-орієнтованих 
компетенцій, стійкі мотиви до майбутньої діяльнос-
ті у галузі фізичного виховання дітей та молоді.
Розроблена модель містить вимоги, щодо майбут-2. 
ньої педагогічної праці випускника у різних типах 
шкіл (основна, гімназія, ліцей), розкриває його 
основні фахові компетенції, наявність яких дозво-
ляє успішно виконувати педагогічні функції, спря-
мовані на реалізацію оздоровчих, освітніх та ви-
ховних завдань у навчальної та позакласної роботі 
з фізичного виховання і спорту у школярів. Модель 
основних професійних компетенцій випускників 
може бути, на нашу думку, використана в україн-
ських ВНЗ, які здійснюють підготовку спеціалістів 
фізичної культури та спорту.

 Подальші дослідження передбачається провести 
з проблеми, що стосується порівняльного аналізу до-
свіду підготовки вчителів фізичної культури у вищих 
навчальних закладах Західної Європи.
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Формування кадрів для інноваційного розвитку 
як стратегічна мета вищої школи

Пономарьов О. С.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Анотації:
Розглянуто проблеми кадрового за-
безпечення для інноваційного роз-
витку. Його формування має роз-
глядатися як одне з найважливіших 
завдань вищої школи. Показано 
напрямки розробки та впроваджен-
ня інноваційної парадигми освіти. 
Вона передбачає гнучку систему 
цілей і змісту освіти. Інноваційний 
розвиток передбачає істотну зміну 
підходів до природокористування. 
Інноваційний шлях розвитку має 
стати основою національної ідеї та 
її сприйняття і прийняття суспіль-
ною свідомістю. Подолання глибо-
кої системної кризи можливе тіль-
ки на шляху розробки і реалізації 
ефективної стратегії інноваційного 
розвитку.

Пономарев А.С. Формирование кадров 
для инновационного развития как стра-
тегическая цель высшей школы. Рассмо-
трены проблемы кадрового обеспечения 
для инновационного развития. Его форми-
рование должно рассматриваться как одна 
из важнейших задач высшей школы. Пока-
заны направления разработки и внедрения 
инновационной парадигмы образования. 
Она предусматривает гибкую систему це-
лей и содержания образования. Инноваци-
онное развитие предусматривает важное 
изменение подходов к природопользова-
нию. Инновационный путь развития дол-
жен стать основой национальной идеи и 
ее восприятие и принятие общественным 
сознанием. Преодоление глубокого си-
стемного кризиса возможно только по пути 
разработки и реализации эффективной 
стратегии инновационного развития.

Ponomarev A.S. Forming frames for 
innovative development as a strategic 
target of high school. The problems of 
the skilled providing are considered for in-
novative development. His forming must 
be examined as one of major tasks of 
higher school. Directions of development 
and introduction of innovative paradigm 
of education are rotined. It foresees the 
flexible system of aims and maintenance 
of education. Innovative development is 
foreseen by the important change of go-
ing near nature management. The inno-
vative way of development must become 
basis of national idea and its perception 
and acceptance public consciousness. 
Overcoming of deep system crisis is pos-
sible only on the way of development and 
realization of effective strategy of innova-
tive development.

Ключові слова:
інноваційний розвиток, кадрове за-
безпечення, вища школа.

инновационное развитие, кадровое обес-
печение, высшая школа.

innovative development, skilled providing, 
high school.

Вступ1

Сьогодні вже загально визнано, що людська 
цивілізація вступила у принципово новий етап своєї 
історії. Серед його визначень вживають такі атрибути, 
як інформаційний, постіндустріальний, постісторія 
тощо. Кожне з них тією чи іншою мірою характеризує 
певний аспект характеру сучасного суспільства, однак 
не дає змоги системно охопити його всю його складну 
суперечливу сутність. А без цього неможливі форму-
вання і реалізація ефективного подолання глибокої 
кризи, яку переживає Україна в суспільно-політичній, 
соціально-економічній і духовній сферах і успішне 
подолання якої є неодмінною умовою її відродження 
і виходу на траєкторію сталого розвитку. Отже, важ-
ливою проблемою соціальної філософії і філософії 
освіти є визначення сутності сучасного глобального 
розвитку. М. М. Гуревичов зі співавторами називає 
його інноваційним і вважає, що він трансформується 
у світовий тип світового розвитку. На їх переконан-
ня, «його особливостями є глобальний характер, який 
охоплює не тільки всі сфери життєдіяльності людини 
і суспільства, а й систему життєвих цінностей та іде-
алів, прискорена розробка і практичне використання 
нових високих технологій на основі результатів на-
укових досліджень, в тому числі наукових відкриттів» 
[1, с. 3].

Однак цей тип світового розвитку полягає не тільки 
в інноваційному  характері продуктивних сил суспіль-
ства, а й у появі нових суспільних, в тому числі вироб-
ничих відносин, насамперед інноваційного підходу до 
управління соціальними системами. Успішна ж реалі-
зація можливостей, які відкриває інноваційний розви-
ток, і раціональне використання його переваг вимагає 
надійного кадрового забезпечення. Це не просто ви-
сокомпетентні фахівці, а й люди, яким притаманний 
інноваційний характер мислення. Завдяки цьому вони 
© Пономарьов О. С., 2010

з розумінням сприймають появу інновацій, швидко 
адаптуються до них, максимально ефективно впрова-
джують і самі прагнуть творити інновації. 

Зв’язок проблеми з актуальними теоретичними і 
прикладними питаннями цілком очевидний і зумов-
лений відсутністю системного підходу навіть до ви-
значення цілей і характеру освіти інноваційної доби, 
не говорячи вже про її зміст і застосовувані засоби та 
ефективні педагогічні технології. Практично не існує 
й надійних розробок та рекомендацій, спрямованих на 
належне формування і розвиток у студентів не просто 
інноваційного мислення, а інноваційної свідомості, 
того духу, який перетворював би їх на справжніх ін-
новаторів. На жаль, самі ідеї інноваційної освіти ще 
не набули необхідного усвідомлення у представників 
педагогічної теорії, освітньої практики та у керівни-
цтва галузі. В той же час, як це часто трапляється в 
нашому житті, поняття «інноваційні педагогічні тех-
нології» не тільки набуло поширення в освітянському 
середовищі, а й стало модним. При цьому часто його 
вживають, не розуміючи глибинної сутності та змісту. 
І ця обставина стала ще одною спонукою до написан-
ня цієї статті.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Сьогодні чи не найважливішим завданням і страте-

гічною метою вищої школи стає підготовка кадрового 
забезпечення для інноваційного розвитку і відповідна 
перебудова навчально-виховного процесу на основі 
принципово нової освітньої парадигми. Тому однією 
з найактуальніших, вкрай важливих і відповідальних 
проблем теорії і практики педагогіки вищої школи і 
постає розробка та впровадження інноваційної пара-
дигми освіти, яка б передбачала гнучку систему цілей 
і змісту освіти, а її логіка ґрунтувалася на адаптивно-
му їх пристосуванні до реалій і вимог суспільства, на 
випереджальному характері відносно його потреб в 
умовах інноваційного розвитку.
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Результати дослідження.
Цілком очевидно, що генезис, становлення та 

успішне функціонування системи інноваційної осві-
ти являтиме собою тривалий і досить складний, 
вкрай суперечливий і навіть болючий процес. Адже 
він вимагатиме рішучої зміни мислення науково-
педагогічного складу вищої школи, оволодіння ним 
сучасною філософією освіти, формування чіткої пси-
хологічної спрямованості на педагогічну діяльність. І 
головне, кожному його представникові має бути при-
таманна не просто ідеологія інноваційності і страте-
гічне бачення шляхів і напрямків науково-технічного 
прогресу, а інноваційний спосіб самого буття, в тому 
числі і здійснення ним своєї професійної діяльності.

Від успішного розв’язання цієї проблеми ви-
значальною мірою буде залежати сама можливість 
ефективного здійснення поставленого завдання з 
формування належного кадрового забезпечення інно-
ваційного розвитку. Сам же цей розвиток, його темп, 
ритм і характер, швидкість і якість використання його 
результатів для поліпшення життя широких верств на-
селення, перш за все для вирішення проблем бідності, 
істотною мірою визначаються тим, хто продукувати-
ме інновації та хто впроваджуватиме їх у соціальну 
практику. Цілком очевидно, що інноваційний тип сві-
тового розвитку має об’єктивний характер, і його не 
можна ні уникнути, ні «скасувати», однак характер 
його здійснення і, головне, його реалізації в кожній 
конкретній країні, в кожній соціальній системі зале-
жить переважно від того, наскільки він забезпечений 
кадрами ін новаторів. Це стосується не тільки профе-
сійних управлінських кадрів для всієї ієрархічної сис-
теми управління, а й кожного виконавця на кожному 
робочому місці.

Російський дослідник М. Карпенко у зв’язку з цим 
цілком справедливо зазначає, що «постіндустріаль-
не суспільство надзвичайно зацікавлене в тому, щоб 
його громадяни були здатні самостійно і активно ді-
яти, приймати рішення, гнучко адаптуватися до умов 
життя, що змінилися». Вчений підкреслює, що «в наш 
час практично всі розвинені країни світу усвідомили 
необхідність реформування своїх систем освіти, з тим 
щоб у центрі уваги перебувала пізнавальна діяльність 
того, хто навчається, тобто процес пізнання, а не ви-
кладання, як це було до цих пір при традиційному на-
вчанні». Не можна не погодитися і з його тверджен-
ням про те, що при реалізації цієї інноваційної ідеї 
«перед вищою освітою відкриваються нові горизонти, 
пов’язані з інноваційними технологіями, які сприя-
ють накопиченню величезних масивів нових знань та 
їх стрімкому поширенню» [2, с. 93].

Для того, щоб система освіти успішно змогла вико-
нати свої завдання з високоякісної підготовки дійсно 
інноваційно мислячих фахівців, їй необхідно виходи-
ти з фундаментального принципу, сформульованого 
свого часу ще К. Д. Ушинським: для того, щоб ви-
ховати людину у всіх відношеннях, необхідно взнати 
її у всіх відношеннях. Тому, на наше глибоке переко-
нання, логіка освіти інноваційної доби має виходити 
з ідей аналітичної педагогіки, коли на кожному етапі 
навчально-виховного процесу його цілі узгоджуються 

з досягнутими результатами і реальними можливос-
тями кожної людини. Ось чому зовсім невипадково 
відомий американський педагог і фахівець у галузі 
філософії освіти Рон Міллер запропонував холістич-
ний підхід до організації освіти, який ґрунтується на 
цілісному сприйнятті особистості студента.

Розвиваючи це положення, одна з найбільш продук-
тивних українських дослідників актуальних проблем 
сучасної педагогіки С. О. Сисоєва вірно підкреслює, 
що «у сучасній світовій і вітчизняній педагогічній те-
орії і практиці все більше беруть на озброєння хо-
лістичний підхід до освіти, основною ідею якого є 
концентрація уваги педагога на цілісній особистості 
людини, на розвитку не тільки її інтелекту, громадян-
ськості, почуття відповідальності за власні дії, а й ду-
ховності, емоцій, естетичних смаків, творчих задатків 
і можливостей розвитку» [3, с. 90].

Належне використання можливостей і переваг ін-
новаційного розвитку істотною мірою залежить від 
інтелектуальної еліти кожного суспільства, насам-
перед від представників науково-технічної і творчої 
інтелігенції та системи управління. Адже перші за-
безпечують матеріальні, а другі – духовні передумови 
цього розвитку, в той час як треті створюють умови 
для їх реалізації. Динамізм сучасного життя не дозво-
ляє нікому привласнювати собі монополію на прина-
лежність до еліти суспільства. Адже вкрай небезпеч-
но, коли люди, що зупинилися у своєму професійному 
і особистісному розвитку, втрачають моральне право 
вважатися елітою і стають істотним гальмом на шляху 
інноваційного розвитку суспільства і впровадження 
його результатів у практику індивідуального і суспіль-
ного життя й діяльності людей.

Для ілюстрації цієї думки доречно навести думку 
таких авторитетних вітчизняних фахівців з соціальної 
філософії і філософії освіти, як В. П. Андрущенко, Л. 
В. Губерський та М. І. Михальченко. Вони підкреслю-
ють, що «процес суспільного розвитку, частиною якого 
є процес формування і зміни еліт, можна характеризу-
вати і як вертикальну, і як горизонтальну мобільність. 
Варто зауважити, що ці процеси є близькими, але не 
однорядковими. Якщо процес розвитку політичної 
еліти наголошує на аспекті політичного розвитку з 
особистісної і групової токи зору, коли характеризу-
ється вплив активнішої частини населення – еліти на 
владу, на діяльність мас, в цілому на політичне життя, 
то поняття «мобільність» більше за обсягом і охоплює 
не тільки один з аспектів політичного розвитку, а весь 
процес зародження, становлення, функціонування 
суспільства (стагнація, згасання, застій тощо), пере-
міщень людей в сферах матеріального і духовного ви-
робництва» [4, с. 75].

Ось таку еліту і має формувати із своїх вихованців 
вища школа. Без неї не варто розраховувати на саму 
можливість успішного подолання системної кризи, 
яку переживає наша країна, на розробку і реалізацію 
національної стратегії інноваційного розвитку. Од-
нак слід звернути й на те, що згадані автори говорять 
не тільки про формування, а й про зміну еліт. Адже в 
умовах інноваційного розвитку швидкі зміни вироб-
ничих і соціальних технологій зумовлюють необхід-
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ність відповідних змін технологій управління, гнучку 
адаптацію фахівців до нових реалій і активну участь 
у створенні інновацій та їх впровадженні в суспільну 
практику. Через суперечливу ж природу людини її за-
доволення досягнутим рівнем життя і добробуту у неї 
може виникати певний опір інноваціям. Тому далеко 
не кожний фахівець і керівник здатні до відповідної 
адаптації і тому настає час, коли вони перестають від-
повідати високим критеріям еліти, що вимагає своє-
часної їх зміни.

Це стає надзвичайно актуальним для науково-
технічної сфери, в якій безпосередньо створюються 
інновації. Тим більш, що, як справедливо вказує С. У. 
Гончаренко, «на превеликий жаль, нині в науковому 
житті країни слалася така ситуація, коли різні посади 
в «управлінні» наукою захоплюють саме крикливі не-
вігласи й часто саме від них значною мірою залежить 
розв’язання питань розвитку тієї чи іншої науки в 
Україні». Він спеціально підкреслює, що «саме низь-
ка компетентність чиновників від науки є однією з 
головних причин жалюгідного становища української 
науки» [5, с. 6]. А без розвитку науки, в тому числі 
фундаментальної і соціально-гуманітарної, без впро-
вадження її досягнень в освіту і виробництво немож-
ливо і сподіватися на те, що перехід України до інно-
ваційної стратегії розвитку відбудеться в найближчі 5 
– 10 років. А тим часом наше технологічне відставан-
ня від провідних країн світу зростатиме, і надолужити 
його буде ще більш важко. 

У зв’язку з цим істотного значення набуває роз-
робка і впровадження в освітню практику інновацій-
них педагогічних технологій. Їхня інноваційність має 
полягати не у використанні новомодних дистанційних 
курсів, при яких студенти отримують електронні тек-
сти лекцій, які аж ніяк і ніколи не зможуть замінити 
живого спілкування з викладачем, впливу його осо-
бистості на формування майбутніх фахівців. Іннова-
ційність освіти означає швидку і своєчасну узгодже-
ність її змісту з результатами наукових досліджень. 
Однак цього недостатньо, її інноваційність передбачає 
використання ефективних методик викладання і до-
сягнень психолого-педагогічної науки, спрямованих 
на підвищення рівня розуміння студентами навчаль-
ного матеріалу, а також на максимальне використання 
їх пізнавальних можливостей.

Тому вважаємо надзвичайно актуальною думку 
С. С. Єрмакова щодо того, що «серед найважливіших 
питань сучасності, які впродовж всієї своєї історії ви-
рішувала наука, одне з центральних місць займали 
проблеми достовірності знання і можливості матеріа-
лізації його в реальне життя. Але для цього людині за-
вжди важливо було знати, які пізнавальні можливості 
вона має в своєму розпорядженні, чи здатна вона ви-
робити адекватне знання, що дозволило б їй запро-
понувати новий варіант узагальнення фактичного 
матеріалу або повідати про новий метод дослідження 
різних аспектів дійсності» [6, с. 51]. В умовах іннова-
ційного розвитку кожний фахівець має не тільки отри-
мати необхідну систему професійних знань і умінь у 
сфері своєї діяльності, а й оволодіти методами само-
стійного добування нових знань і формування нових 

умінь. Тому так важливо розробляти нові ефективні 
методи пізнання, розуміння і верифікації достовірнос-
ті знань й дослідження різних аспектів дійсності, про 
що пише вчений.

Однією з особливостей науки і наукового знання 
є його інваріантність відносно морально-етичних і 
життєво-ціннісних аспектів людського буття. Іншими 
словами, наукові досягнення і результати досліджень 
можуть бути використані (і дійсно використовуються) 
як для блага людини і людства, так і для завдання їм 
значної шкоди, навіть для знищення людей та руйну-
вання надбань матеріальної і духовної культури. Осві-
та ж, зміст якої ґрунтується на результатах наукових 
досліджень, навпаки, одним із своїх основних завдань 
визначає формування в учнів студентів загальнолюд-
ських, гуманістичних життєвих цілей і цінностей, 
прищеплення їм чіткої системи морально-етичних 
принципів і переконань.

 Належне розв’язання цього завдання набуває 
особливої важливості в умовах суспільного розви-
тку на інноваційних засадах, коли від моральності 
фахівця-інноватора істотно залежатимуть характер 
цього розвитку та його результати. Сформованість у 
нього почуття особистої відповідальності перед Бо-
гом, людьми і своє совістю за можливі наслідки його 
рішень і дій виступає певним гальмуючим чинником 
моральнісного характеру, який стримувати можли-
вість використання нових виробів і технологій, здат-
них завдати шкоди людині, суспільству чи навколиш-
ньому природному середовищу.

Ідеї і міркування, викладені у цій статті, автор праг-
нув тією чи іншою мірою використовувати протягом 
кількох десятиліть в навчально-виховному процесі 
при викладанні студентам Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» 
різних навчальних дисциплін як фундаментального і 
спеціального характеру, так і соціально-гуманітарної  
спрямованості. Насамперед це стосується вивчення 
майбутніми інженерами та економістами курсу психо-
логії управління та слухачами магістерських програм 
з адміністративного менеджменту курсів з філософії 
управління та з управлінських технологій, а також 
майбутніх магістрів з педагогіки вищої школи курсів 
з філософії освіти і методики викладання загально-
інженерних дисциплін. Особливе місце у цій діяльнос-
ті посідає вивчення оригінального авторського курсу 
«Соціально-психологічне забезпечення стратегічного 
управління» для студентів спеціальності «Управління 
проектами». 

Набутий досвід переконливо свідчить про те, що 
студенти завжди з цікавістю і задоволенням вивча-
ють такі дисципліни. Вони беруть активну участь в 
обговоренні складних проблем сучасності, відверто 
висловлюють думку, що їм бракує знань світогляд-
ного характеру, здатності інноваційно мислити і ді-
яти. Майбутні фахівці вважають, що, на жаль, їм не 
викладають дисциплін з методології і логіки профе-
сійної діяльності, недостатньо дають знань з ділової 
етики і психології міжособистісного спілкування. На 
їх думку, курс філософії є занадто абстрактним, він 
зовсім не враховує характерних особливостей їхньої 
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спеціальності, не розкриває її світоглядні та ціннісні 
аспекти, не орієнтує на оволодіння професійною куль-
турою. 

Висновки.
Виконані дослідження та експериментальна пере-

вірка їх теоретичних положень в навчально-виховного 
процесу дозволяють дійти таких висновків.

По-перше, суспільство вступило у принципово но-
вий етап своєї історії, який, по суті, являє собою інно-
ваційний тип світового розвитку, оскільки він органіч-
но поєднує прискорення науково-технічного прогресу 
і використання високих технологій з глобалізацією 
світогосподарських і культурних зв’язків та інформа-
тизацією буквально всіх сфер суспільного життя. 

По-друге, інноваційний розвиток передбачає іс-
тотну зміну підходів до природокористування з ме-
тою гармонізації відносин людини і суспільства з 
навколишнім природним середовищем, забезпечення 
нормальної можливості для життя і діяльності при-
йдешніх поколінь. В результаті цього більш чітко фор-
муються життєві цілі й цінності людей, їх морально-
етичні принципи і переконання, а їх дотримання стає 
категоричним імперативом діяльності і поведінки, а 
буття набуває осмисленості.

По-третє, необхідною умовою ефективного вико-
ристання можливостей і переваг, які відкриває перед 
нами інноваційний розвиток, виступає його належне 
кадрове забезпечення. Його формування має розгля-
датися як одне з найважливіших завдань вищої шко-
ли. Однак для успішного виконання цього завдання 
вкрай потрібний інноваційний підхід до організації 
навчально-виховного процесу на основі нової освіт-
ньої парадигми.

По-четверте, подолання глибокої системної кризи 
можливе тільки на шляху розробки і реалізації ефек-
тивної стратегії інноваційного розвитку, яка стає ви-
значальною умовою соціально-економічного і духо-
вного відродження нашої країни і дозволить їй вийти 
на магістральний шлях, яким ідуть сьогодні провідні 
економічно розвинені держави світу. Однак для цього 
інноваційний шлях розвитку має стати основою наці-
ональної ідеї та її сприйняття і прийняття суспільною 
свідомістю.

Подальші дослідження будуть присвячені визна-
ченню психолого-педагогічних умов формування і 
розвитку інноваційного мислення студентів, ефектив-
них шляхів і засобів прищеплення їм готовності до 
успішного життя й діяльності в умовах інноваційного 
розвитку й до готовності самим активно творити і ви-
користовувати інновації.
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Порівняльний аналіз фізичної підготовленості курсантів ВВНЗ і 
студентів, які навчаються за програмою офіцерів запасу 

Попович О.І.
Академія сухопутних військ

Анотації:
Розглядаються питання 
ефективності системи фізичного 
виховання у цивільних навчаль-
них закладах щодо підготовки 
студентів військових кафедр. У 
дослідженнях прийняло участь 36 
студентів і 41 курсант. Тестування 
фізичної підготовленості прово-
дилося за результатом виконання 
контрольних вправ: у підтягуваннях 
на перекладині, човниковий біг 
(10х10), біг на 100 м і 3000 м. Про-
ведений порівняльний аналіз рівня 
фізичної підготовленості курсантів 
військового вищого навчального 
закладу та студентів, які навча-
ються за програмою офіцерів за-
пасу. Визначено пропозиції щодо 
формування навчальних програм 
для даного контингенту студентів.

Попович А.И. Сравнительный анализ 
физической подготовленности  курсан-
тов ВВНЗ и студентов, которые обуча-
ются за программой офицеров запаса. 
Рассматриваются вопросы эффектив-
ности системы физического воспитания 
в гражданских учебных заведениях от-
носительно подготовки студентов воен-
ных кафедр. В исследованиях приняло 
участие 36 студентов и 41 курсант. Тести-
рование физической подготовленности 
проводилось по результатам выполнения 
контрольных упражнений в: подтягивании 
на перекладине, челночном беге (10х10), 
беге на 100 м. и 3000 м. Проведен сравни-
тельный анализ уровня физической подго-
товленности курсантов военного высшего 
учебного заведения и студентов, которые 
учатся по программе офицеров запаса. 
Определены предложения по формиро-
ванию учебных программ для данного 
контингента студентов.

Popovych О.І. Comparative analysis of 
the higher military educational institu-
tion cadets physical education and stu-
dents studying at the army reserve offi-
cers program. The questions of efficiency 
of the system of physical education are ex-
amined in civil educational establishments 
in relation to preparation of students of sol-
diery departments. 36 students and 41 ca-
det took part in researches. Testing physical 
preparedness was conducted on results of 
implementation of control exercises in: un-
dercutting on a cross-beam, at shuttle run 
(10х10), at run on 100 and 3000 meters. 
The comparative analysis of level of physi-
cal preparedness of students of military 
higher educational establishment and stu-
dents, who study on the program of officers 
of supply, is conducted. Certain suggestion 
on forming of on-line tutorials for this contin-
gent of students.

Ключові слова:
фізична підготовка, фізичне ви-
ховання, курсант, студент, офі-
цер запасу, програма.

физическая подготовка, физическое вос-
питание, курсант, студент, офицер за-
паса, программа. 

physical combat, physical education, cadet, 
student, reserve officer, program.

Вступ.1

Підготовка майбутнього військового – це цілеспря-
мований та складний процес, який вимагає  всебічно-
го та ретельного підходу. Фізична підготовка посідає 
одне із провідних місць у низці завдань, щодо доско-
налого оволодіння військовою професією [1, 2, 3].

Встановлено, що високі особисті якості, які харак-
теризують морально-психологічний портрет фахівця, 
психофізіологічні якості, що визначають стійкість 
організму до стресу і матеріалізують професійні зна-
ння, навики й уміння в параметри надійності, а також 
динамічне здоров’я і професійне довголіття, най-
більш ефективно формуються засобами фізичної під-
готовки [2].

На думку ряду фахівців, тільки в інтеграційній єд-
ності всіх видів професійної підготовки з фізичною 
підготовкою можна розв’язати глобальні проблеми 
особистого і людського чинників [4, 5, 6].

Фізична підготовка, як основний предмет бойової 
підготовки, повинна займати значне місце у системі 
військово-професійного навчання курсантів.

Прискорення науково-технічного прогресу нині 
вимагає від фізичної підготовки курсантів та студен-
тів вирішення принаймні трьох проблем людського 
чинника: 

- швидкого освоєння обраної професії на рівні, 
який відповідає ступеню розвитку конкретної галузі 
знань; 

- професійної надійності, що передбачає хороші 
знання, навики й уміння в екстремальних умовах ді-
яльності; 

- збереження і подовження професійного довго-
ліття.

Сьогодні фізична підготовка студентів, які навча-
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ються за програмою офіцерів запасу не виконують 
повною мірою своїх функцій в загальному формуван-
ні фахівця. В основному це пов’язано з відсутністю 
відповідних комплексних програм, оскільки тільки 
останні можуть сприяти повноцінній професійній 
підготовці.

Відомо, що ефективність системи фізичної під-
готовки військовослужбовців залежить від багатьох 
факторів: рівня фізичної підготовленості молодого 
поповнення; стану матеріально-технічної бази; місця 
фізичної підготовки в системі бойової підготовки; фі-
нансів, що виділяються на її організацію та проведен-
ня; професійності керівників занять; рівня мотивації 
військовослужбовців до занять фізичною підготовкою 
і спортом та ефективності проведення її форм [4, 5].

Фізичне виховання в цивільному ВНЗ спрямовано 
на формування прикладних фізичних якостей за осно-
вною спеціальністю випускників. При цьому студен-
ти, які навчаються за програмою офіцерів запасу не 
завжди отримують необхідне тижневе фізичне наван-
таження. Причин цьому є декілька: відсутній постій-
ний контроль з боку курсових офіцерів, немає бажан-
ня виконувати ранкову фізичну зарядку, практично не 
займаються фізичною підготовкою у післяобідній час 
тощо [6, 7, 8, 9].

За програмою навчання студенти цивільних ВНЗ 
можуть вступати до військової кафедри. Навчання 
триває два роки, за результатами якого вони отриму-
ють військове звання «лейтенант запасу», що дозво-
ляє проходити подальшу службу в силових структу-
рах держави. 

Програмам навчання передбачає формування в 
студентів певної бази військово-прикладних знань на 
навичок, до яких не враховано розвиток та вдоско-
налення прикладних фізичних якостей військовос-
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лужбовця. Тому рівень фізичної підготовленості ви-
пускника курсанта та студента значно відрізняється. 
На нашу думку, основною причиною такого стану є 
відсутність прикладної спрямованості у викладанні 
фізичного виховання в цивільному ВНЗ. 

Робота виконана за планом науково-дослідної 
роботи «Розроблення теоретично-методичних за-
сад функціонування системи фізичної підготовки 
військовослужбовців Збройних Сил України», шифр 
«НФП-2009» на замовлення Управління фізичної під-
готовки Збройних Сил України. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - порівняти рівень фізичної 

підготовленості курсантів військового ВНЗ та студен-
тів, які вчаться за програмою офіцерів запасу. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Дослідження проводилися на контингенті курсан-

тів Академії сухопутних військ 1-2 курсів навчання та  
студентів цивільних ВНЗ, які вступили до військової 
кафедри протягом двох років. Тестування фізичної 
підготовленості проводилося за результатом виконан-
ня контрольних вправ: у підтягуваннях на переклади-
ні, човниковий біг (10х10), біг на 100 м і 3000 м. 

У дослідженнях прийняло участь 36 студентів і 41 
курсант.  

Вихідний рівень фізичної підготовленості курсан-
тів і студентів був статистично рівнозначним (P>0,05) 
і відповідав задовільним оцінкам згідно нормативів 
НФП-09. 

Як видно з таблиці, результати студентів і курсан-
тів за перший семестр змінилися нерівнозначно. Якщо 
у курсантів показники вихідного рівня майже не змі-
нилися (коливання у ту чи іншу сторону складають 
1-1,5%), то у студентів спостерігається погіршення 
результатів (до 10-13%). Така ж тенденція у студентів 
відмічена і на другому курсі, у той час як у курсантів 
спостерігається поступове зростання результатів за 
всіма вправами.

Крім того, фізична підготовка курсантів нараховує 
вісім тем, за якими проводяться практичні заняття: 
гімнастика, подолання перешкод, рукопашний бій, 
прискорене пересування та легка атлетика, лижна під-
готовка, військово-прикладне плавання, спортивні і 
рухливі ігри, комплексні заняття. 

Навчальна програма дисципліни «Фізичне ви-
ховання» у цивільному ВНЗ не передбачає даної 
військово-прикладної спрямованості, а проводиться 
згідно загальних методичних вимог до занять фізич-
ними вправами. 

Також відзначено, що проведення занять з фізич-
ного виховання для студентів, які навчаються на про-
грамою офіцерів запасу недостатньо для засвоєння 
нормативних вимог з фізичної підготовки. Тобто, іс-
нуюче положення не дозволяє вирішувати основні ви-
моги навчальної програми з фізичної підготовки. Це 
особливо видно при порівнянні результатів контроль-
них іспитів курсантів і студентів.

Аналіз результатів досліджень і вимог професій-
ного навчання студентів показав, що основними за-
вданнями фізичної підготовки нині є:

Формування фізичних і психофізіологічних якос-1. 
тей, що визначають успіх у військово-професійному 
навчанні та діяльності.
Вдосконалення стійкості до негативних чинників 2. 
військово-професійного навчання і діяльності.
Формування високого рівня працездатності, зміц-3. 
нення здоров’я і подовження професійного довго-
ліття.
Формування стійкості психічних процесів в екстре-4. 
мальних умовах військово-професійної діяльності.
Формування мотивації до систематичних самостій-5. 
них занять фізичною підготовкою і спортом.
Формування професійно-прикладної фізичної куль-6. 
тури.

Зважаючи на ці завдання військово-професійного 
навчання студентів, які зумовлені специфікою профе-
сійної діяльності, можна сформулювати педагогічну 

Таблиця 1 
Результати тестування курсантів і студентів

Рік навчання Контрольні вправи
студенти курсанти

Вересень Січень Вересень Січень 

1 курс

100м (с) 14,7 14,9 14,6 14,7

Підтягування(рази) 11,1 9,8 12,1 12,1

3000 м (с) 812,6 832,2 806,5 797,4

10 х 10 м (с) 28,3 28,55 28,2 27,8

2 курс

100м (с) 14,1 14,2 14,3 14,1

Підтягування(рази) 12,25 12,5 16,2 17,3

3000 м (с) 788,45 802,9 781,7 763,3

10 х 10 м (с) 27,9 28,2 27,85 27,6
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суть військово-професійного навчання, під яким розу-
міють інтеграційний педагогічний процес, в ході якого 
формуються фізичні та психофізіологічні якості, що 
визначають успіх у військово-професійному навчанні 
та діяльності: стійкість організму до екстремальних 
чинників діяльності; високий рівень працездатності й 
динамічне здоров’я, що зумовлює професійне довго-
ліття; розвивається також професійно-прикладна фі-
зична культура і мотивація до систематичних занять 
фізичною підготовкою та спортом. Для будь-якого 
виду людської діяльності ця обставина має принципо-
во важливе значення, а для операторської – особливо, 
що зумовлено, як зазначалося вище, надзвичайно ви-
сокими вимогами до стійкості сенсорних, моторних 
процесів, емоційної сфери, функціональної готовнос-
ті організму і психологічної стійкості особи. 

Дослідженнями встановлено, що військово-
професійне навчання курсантів та студентів є інтегра-
ційним процесом функціонування основних чотирьох 
базових систем: теоретичної, спеціалізованої, фізич-
ної, практичної діяльності, кожна з яких має свою 
мету, завдання, зміст, засоби і методи. 

Так, фізична підготовка, вирішуючи своє базо-
ве завдання – розвиток основних фізичних якостей, 
зміцнення здоров'я, розвиток мотивації до занять фі-
зичною підготовкою і спортом, розвиток професійно-
прикладної фізичної культури – відповідно до мети 
психологічної або психофізіологічної підготовки, 
може вирішувати аспектні завдання (формування емо-
ційної стійкості, стійкості до гіпоксії, перевантажень, 
гіподинамічного режиму діяльності тощо) шляхом 
спеціальної цілеспрямованої організації та функціо-
нування педагогічного процесу.

Важливо відмітити, що фізична підготовка не є 
основною навчальною дисципліною курсантів ВВНЗ, 
вона повинна забезпечувати якісне навчання, підтри-
мання високого рівня здоров’я, працездатності, пси-
хологічного та функціонального стану курсантів.

Враховуючи специфіку побудови у навчальному 
процесі загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, 
рівень розвитку фізичної підготовленості та важли-
вих психофізіологічних якостей абітурієнтів та інші 
аспекти, ряд вчених стверджують, що модель фізич-
ної підготовки студентів повинна включати проміжні 
етапи: первинного навчання – адаптація до умов ВПН; 
закріплення професійної майстерності; професійного 
удосконалення.

Аналіз програм з фізичного виховання студентів 
та навчальних програм курсантів визначив цілу низ-
ку недоліків щодо організації фізичної підготовки та 
причин, що знижують її позитивний вплив на резуль-
тати навчання та виховання особового складу ВВНЗ:

- відсутність взаємозв’язку з іншими засобами на-
вчання, що формують професійно-важливі якості від-
повідно до єдиної мети;

- програмний матеріал і теоретичний курс певною 
мірою не відповідає прогресу озброєння, техніки і 
тактики їх застосування;

- не розроблено принципи співвідношення й дина-
міки напруженості занять із загальної та спеціальної 
фізичної підготовки на різних етапах навчання;

- засоби і методи підготовки у багатьох випадках 
не відповідають їх прогнозованості для військово-
професійного навчання;

- форми фізичної підготовки не повною мірою 
пов’язані з розв’язанням завдань з розвитку мотивації 
і прикладної фізичної культури; 

- не оцінюються механізми швидкої адаптації до 
середовища, яке постійно змінюється;

- недостатньо враховується специфіка різних видів 
професійної діяльності;

- динаміка показників фізичної підготовленості на 
старших курсах має регресивні тенденції;

- час, що відводиться на планові заняття з фізичної 
підготовки, не дозволяє вирішити повною мірою пи-
тання спрямованого розвитку спеціальних фізичних 
якостей;

- стан матеріально-технічної бази не забезпечує 
проведення занять фізичними вправами з достатньою 
щільністю та навантаженням.

Висновки.
Виходячи з вищевикладеного, можна зробити на-

ступні висновки. Проведений аналіз дозволяє ствер-
джувати про недостатню ефективність програми фі-
зичного виховання у цивільному ВНЗ, що стосується 
підготовки студентів за програмою офіцерів запасу. 
На нашу думку, програма повинна розроблятися на 
основі загальних принципів побудови, з урахуванням 
військово-прикладної специфіки:

Вона будуються з урахуванням професійних осо-1. 
бливостей.
Програми мають бути приведені до понятійної і 2. 
структурної єдності.
У програмах доцільно систематизувати наступні 3. 
блоки: встановлені вимоги (загальні і спеціальні); 
матеріал для обов'язкових занять; фізкультурні за-
ходи в режимі дня; зміст організованих занять поза 
режимом праці і навчання; масові фізкультурно-
оздоровчі заходи; зміст організованих занять в сис-
темі відпочинку; зміст самостійних занять; критерії 
фізичної готовності; основні рухові режими; медич-
не забезпечення; матеріальне забезпечення.
У розділах програми мета повинна бути позначена 4. 
як вдосконалення фізичної підготовленості курсан-
тів і розкрита у вигляді поетапних завдань її форму-
вання: знань, необхідних для фізкультурного спосо-
бу життя; навиків ефективного виконання рухових 
дій; фізичних якостей; гармонійного співвідношен-
ня фізичної підготовленості з етичним, інтелекту-
альним і естетичним розвитком майбутніх військо-
вослужбовців.

Таким чином, загальна структура програми фі-
зичного виховання студентів, які навчаються на вій-
ськових кафедрах ВВНЗ повинна, на наш погляд, 
включати:

Загальні передумови фізичного виховання.1. 
Загальні принципи побудови програм з урахуван-2. 
ням специфіки професійної діяльності.

Подальший напрямок роботи має бути спрямова-
ний на пошуки оптимального співвідношення режиму 
рухової діяльності студентського контингенту протя-
гом тижня. 
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Проблеми і перспективи використання волейболу 
як засобу покращення фізичного стану учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів
Прозар Микола

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Анотації:
Розглянуто стан проблеми і пер-
спективи використання волей-
болу для вирішення навчальних 
завдань і покращення фізичного 
стану учнів. Досліджено процес 
фізичного виховання учнів 4–5 
класів загальноосвітнього на-
вчального закладу. Акцентовано 
увагу на наявність низької мото-
рної щільності більшості уроків 
фізичного виховання. Обґрунто-
вано необхідність впровадження 
нової технології формування в 
учнів навичок гри у волейбол. 
Технологія враховує альтер-
нативні традиційній підходи та 
спрямована покращення фізич-
ного стану учнів в процесі фізич-
ного виховання. 

Прозар Н.В. Проблемы и перспективы 
использования волейбола как средства 
улучшения физического состояния уче-
ников общеобразовательных учебных 
заведений. Рассмотрено состояние пробле-
мы и перспективы использования волейбо-
ла для решения учебных задач и улучшения 
физического состояния учеников. Исследо-
ван процесс физического воспитания уче-
ников 4-5 классов общеобразовательного 
учебного заведения. Акцентировано внима-
ние на наличие низкой моторной плотности 
большинства уроков физического воспита-
ния. Обоснована необходимость внедрения 
новой технологии формирования у учени-
ков навыков игры в волейбол. Технология 
учитывает альтернативные традиционные 
подходы и направлена на улучшение физи-
ческого состояния учеников в процессе фи-
зического воспитания. 

Prozar N.V. Problems and prospects of 
use volleyball as a tool for improvement 
of physical condition general education 
schools pupils. The state of problem and 
prospect of the use of volleyball is consid-
ered for the decision of educational tasks 
and improvement of bodily condition of stu-
dents. The process of physical education 
of students is investigational 4-5 classes of 
general educational establishment. Atten-
tion in the presence of motor low-density 
of most lessons of physical education is 
accented. The necessity of introduction of 
new technology of forming students play-
ing volleyball skills is grounded. Technolo-
gy takes into account alternative traditional 
approaches and directed on the improve-
ment of bodily condition of students in the 
process of physical education.
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фізичне виховання, учні, клас, 
волейбол, фізичний стан, на-
вчальна програма. 
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physical education, students grades 4-5, 
volleyball and physical fitness training 
program.

 

Вступ 1

Важливим засобом різнобічного розвитку дитини 
шкільного віку є рухливі та спортивні ігри. На 
уроках фізичного виховання їх використання сприяє 
вирішенню визначених навчальною програмою 
завдань [16; 20], з яких провідне місце посідає покра-
щення фізичного стану учнів. 

Повною мірою зазначене стосується такої спор-
тивної гри як волейбол. Водночас її використання для 
покращення фізичного стану учнів можливе лише за 
умови, що цей процес буде виглядати як ігрова ді-
яльність, а не вивчення окремих елементів, оскільки 
останнє не забезпечує необхідних фізичних наванта-
жень –– основи досягнення позитивного результату у 
вирішенні цього завдання. 

З огляду на зазначене, важливим є раціональне 
планування змісту навчального матеріалу програми 
фізичного виховання, передусім у 5 класі, оскільки 
крім волейболу, в цей час учні також розпочинають 
вивчати інші спортивні ігри –– гандбол, баскетбол, а 
згідно нової програми також і футбол [16]. У зв’язку 
з цим значна кількість уроків спрямовується на ви-
рішення завдань із вивчення техніки елементів цих 
спортивних ігор. При цьому, такі уроки відзначають-
ся невисокими параметрами фізичних навантажень. 
Іншими словами, зазначене зумовлює недостатні фі-
зичні навантаження в аспекті досягнення необхідного 
адаптаційного ефекту, що є основою покращення по-
казників фізичного стану учнів. 

Вищевказане засвідчує необхідність визначення пе-
дагогічних умов, реалізація яких дозволить розв’язати 
зазначену проблему. Частково цьому можуть сприяти 
поодинокі [15] дослідження, що засвідчують перевагу 
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технології «концентрованого навчання» учнів певній 
спортивній грі (зокрема авторка розглядала баскет-
бол) над чинною технологією. Що стосується техно-
логії навчання гри у волейбол в аспекті розв’язання 
окресленої нами проблеми, то такі дослідження від-
сутні, тобто є потреба в їх проведенні. 

Робота виконується згідно зі Зведеним планом 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2006–2010 рр. Міністерства України у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту за темою 3.1.1 «Теоретико-
методичні та програмно-нормативні основи фізичного 
виховання учнів та студентів» (номер державної реє-
страції 0107U000771). Роль автора полягатиме в об-
ґрунтуванні педагогічних умов покращення фізично-
го стану учнів 4–5 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів засобами волейболу в комплексі з іншими ви-
значеними програмою фізичного виховання засобами 
та експериментальній перевірці розробленої на цій 
основі технології розв’язання визначеного завдання в 
умовах збільшеної наполовину кількості уроків у на-
вчальному році. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи–– на теоретичному рівні визначити 

недоліки і перспективи використання волейболу як 
засобу покращення фізичного стану учнів загально-
освітнього навчального закладу в процесі фізичного 
виховання. 

Методи та організація дослідження. Під час до-
слідження використовували загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, узагальнення, систематизацію, порів-
няння. Опрацьовували наукові та документальні літе-
ратурні джерела, загальна кількість яких склала понад 
100. 
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Результати дослідження
Одним з ефективних засобів фізичного виховання 

є волейбол. Окрім вирішення навчальних і виховних 
завдань, використання цієї спортивної гри в процесі 
фізичного виховання сприяє підвищенню інтересу 
учнів до занять спортом взагалі та їх активному від-
починку з використанням фізичних вправ у позауроч-
ний час. Водночас заняття волейболом забезпечують 
комплексний і різнобічний вплив на організм, висо-
кий рівень фізичних навантажень, що особливо важ-
ливо в аспекті покращення фізичного стану учнів [6]. 
Останнє сьогодні розглядається як одне з найважливі-
ших завдань у зв’язку з негативною тенденцією у ви-
яві рухових і морфофункціональних показників учнів 
[2; 10; 14]. 

Згідно з визначенням Міжнародного комітету із 
стандартизації тестів фізичний стан –– характерис-
тика особистості людини, стан її здоров’я, статури і 
конституції, функціональних можливостей організму, 
фізичної працездатності та підготовленості [14, 21]. 
Покращити ці показники неможливо ніяким іншим 
шляхом, крім систематичного використання помірних 
і високих фізичних навантажень [1]. 

Чинною програмою фізичного виховання для 
учнів основної школи [16] визначені такі спортив-
ні ігри: баскетбол, волейбол, гандбол, футбол. Ана-
ліз змісту попередніх програм фізичного виховання 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів виявив 
таке. Починаючи із 1973 року [11; 19] волейбол по-
чинають вивчати з 4 класу (десяти років, 5 клас у разі 
початку навчання з шести років). Останнє пов’язано з 
рекомендаціями теорії спортивного відбору про спри-
ятливість цього віку для початку занять однією із за-
значених спортивних ігор [3; 22], що значною мірою 
зумовлено анатомо-фізіологічними особливостями ді-
тей зазначеного віку [8; 23].

Зміст вітчизняних [12; 18; 21] та чинних про-
грам фізичного виховання учнів загальноосвітніх на-
вчальних закладів у країнах близького зарубіжжя [13; 
24–27] виявляє аналогічну вищезазначеній картину. 
Що стосується початку вивчення п’ятикласниками 
прийомів усіх пропонованих програмою спортив-
них ігор в одному навчальному році [29], то наукове 
обґрунтування такому підходу відсутнє, а практика 
засвідчує окремі недоліки таких уроків фізичного 
виховання. Передусім вони пов’язані з низькою мото-
рною щільністю уроків, а отже низькими величинами 
фізичних навантажень у зв’язку із специфікою етапу 
початкового вивчення техніки рухових дій [28; 30]. 

Інша причина полягає в тривалому очікуванні з 
боку учнів результату навчання, що виявляється лише 
в ігровій діяльності й, складаючи основу формуван-
ня в них мотиву досягнення успіху, забезпечує високу 
фізичну працездатність і бажання виконувати запро-
поновані рухові завдання [4; 5]. Крім цього, існуючий 
інтерес учнів підліткового віку до спортивних ігор [7; 
14] під час уроків вивчення елементів певної з них 
стає невисоким у зв’язку з низьким ефектом ігрової 
діяльності, одна з основних причин якого –– відсут-
ність необхідної технічної, тактичної підготовленості 
й знань правил гри [15]. Зазначене зумовлює форму-

вання відповідної мотивації [9], що в нашому випадку 
розглядається в аспекті використання учнями цього 
виду рухової діяльності у позаурочний час. 

Водночас практика фізичного виховання учнів мо-
лодших класів шкіл США використовує підхід, що до-
зволяє частково зняти означені проблеми. Він полягає 
у знайомстві дітей з елементами визначених програ-
мою спортивних ігор під час різноманітних рухливих 
ігор, тобто до початку поглибленого вивчення перших 
[17]. 

З іншого боку, окремі дослідження [15] засвідчу-
ють перевагу технології «концентрованого навчання» 
учнів спортивним іграм над чинною, зокрема шести-
класників грі в баскетбол. Основна ідея цієї технології 
полягає в тому, що впродовж навчального року учні 
оволодівають усіма основними елементами цієї гри 
так, що наприкінці можуть їх ефективно використо-
вувати у вигляді повноцінної спортивно-ігрової діяль-
ності. Використання зазначеної технології дозволяє 
також отримати значно вищу (порівняно із загаль-
ноприйнятою) якість оволодіння елементами гри, їх 
реалізацію під час ігрової діяльності, кращих розви-
тку координації, витривалості, зорової пам’яті та по-
казників поля зору кольорової і силуетної чутливості, 
спроможності утримувати, концентрувати, розподі-
ляти увагу, критично і компетентно оцінювати власні 
досягнення в оволодінні навчальним матеріалом, на-
вчити цій грі інших дітей. 

Водночас аналіз наукової літератури засвідчує 
відсутність досліджень, спрямованих на розроблен-
ня ефективних технологій навчання учнів загально-
освітньої школи елементам гри у волейбол у процесі 
фізичного виховання. Зокрема це стосується: початку 
вивчення її елементів з урахуванням положень «ви-
переджувального навчання»; ефективності викорис-
тання традиційного (розподіл матеріалу впродовж 
декількох навчальних років) чи «концентрованого» 
навчання; визначення педагогічних умов досягнення 
найкращого результату у комплексному вирішенні за-
вдань із вивчення елементів гри та покращення фізич-
ного стану учнів. 

Висновки 
1. Вивчення спортивних ігор учнями загальноос-

вітнього навчального закладу відбувається на осно-
ві загальноприйнятого підходу, який передбачає ви-
вчення всіх визначених програмою спортивних ігор 
з п’ятого класу, що суттєво зменшує частку уроків з 
високою моторною щільністю. 

2. Відносно низька моторна щільність більшості 
уроків фізичного виховання відзначається параметра-
ми фізичних навантажень, які не забезпечують необ-
хідного адаптаційного ефекту, а враховуючи низькі 
рухову активність і морфофункціональні показники 
учнів –– покращення більшості показників їхнього 
фізичного стану. 

3. Не дістала належного обґрунтування техноло-
гія формування в учнів навичок гри у волейбол, що 
враховує альтернативні традиційній підходи та спря-
мована на одночасне вирішення не тільки навчальних 
завдань, але також з покращення їхнього фізичного 
стану в процесі фізичного виховання. 
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Подальші дослідження необхідно спрямувати на 
перевірку ефективності традиційної технології фор-
мування в п’ятикласників навичок гри у визначених 
програмою спортивних іграх та позитивної зміни по-
казників їх фізичного стану в процесі фізичного ви-
ховання. 
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Критерії та рівні розуміння студентами навчального матеріалу
Резнік С.М.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Анотації:
Проаналізовано та обґрунтовано кри-
терії розуміння студентами навчаль-
ного матеріалу (уміння розкрити суть 
питання, пояснити його іншій людині, 
здатність робити висновки, пере-
фразувати, структурувати по-своєму, 
переказувати «своїми словами» 
навчальний матеріал, уміння його 
ілюструвати власними прикладами, 
рисунками та ін.). Відповідно до них 
визначено чотири рівня розуміння – 
високий, середній, низькій та дуже 
низький. Виділено найбільш поши-
рені критерії розуміння: адекватність, 
повнота (обсяг), глибина, чіткість, об-
грунтованість. 

Резник С.Н. Критерии и уровни пони-
мания студентами учебного материла. 
Проанализированы и обоснованы крите-
рии понимания студентами учебного ма-
териала (умение раскрыть суть вопроса, 
объяснить его другому человеку, способ-
ность делать выводы, перефразировать, 
структурировать по-своему, пересказы-
вать «своими словами» учебный матери-
ал, умение иллюстрировать его своими 
примерами, рисунками и др.). В соответ-
ствии с ними определенны четыре уров-
ня понимания – высокий, средней, низ-
кой и очень низкий. Выделены наиболее 
распространенные критерии понимания: 
адекватность, полнота (объем), глубина, 
четкость, обоснованность. 

Reznik S.N. Criteria and levels of un-
derstanding the students of educa-
tional material. Аnalysed and grounded 
the criteria of students’ understanding of 
educational material (ability to expose es-
sence of question, explain to him by an-
other man, ability to draw a conclusion, 
paraphrase, to plan one’s own way, to 
retell the «words» educational material, 
ability to illustrate by his own example and 
pictures, etc.). In accordance with them 
four levels of understanding are fixed – 
high, middle, low and very low. The most 
widespread criteria of understanding are 
selected: adequacy, plenitude (volume), 
depth, clearness, validity.

Ключові слова:
критерії, рівні розуміння, розуміння 
навчального матеріалу.

критерии, уровни понимания, понимание 
учебного материала.

criteria, levels of understanding, 
understanding of educational material.

Вступ. 1

Однією з важливих проблем сучасної освіти є за-
безпечення високого рівня навчальних досягнень 
студентів. Заключним етапом засвоєння знань, умінь 
та навичок студентами є оцінювання рівня їх сфор-
мованості. Психолого-педагогічними аспектами фор-
мування знань, умінь і навичок займаються В.М. Гри-
ньова, С.І. Кисельгоф, А.Б. Коваленко, Є.О. Мілерян, 
А.М. Москаленко, К.К. Платонов, С.Л. Рубінштейн, 
Г.В. Троцко, К.Д. Ушинський та ін. 

Аналіз робот із забезпечення високого рівня сфор-
мованості знань та умінь у студентів, дозволяє дійти 
висновку, що недостатньо дослідженими залишаються 
питання розуміння студентами навчального матеріалу, 
зокрема визначення критеріїв та рівнів розуміння.

Зв’язок проблеми з актуальними теоретичними і 
прикладними питаннями зумовлюється необхідністю 
забезпечення високого рівня засвоєння студентами 
навчального матеріалу. Розуміння навчального мате-
ріалу протилежно механічному запам’ятовуванню та 
є найбільш доцільною формою його засвоєння. Робо-
ту виконано відповідно до науково-практичних дослі-
джень кафедри.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є визначення та обґрунтування 

критеріїв та рівнів розуміння студентами навчального 
матеріалу. 

Об’єкт дослідження – розуміння студентами на-
вчального матеріалу. 

Предмет дослідження – критерії та рівні розумін-
ня навчального матеріалу.

Результати дослідження.
Особливої уваги у зв’язку з педагогічною пробле-

мою забезпечення розуміння навчального матеріалу, 
заслуговує питання критеріїв розуміння та їх застосу-
вання в освітній практиці. 

Л.П. Доблаєв указує на те, що розуміння тексту 
обумовлюється його смисловою структурою. Він 
особливо підкреслює, що за простим відтворенням 

© Резнік С.М., 2010

тексту не можна судити про його розуміння, повинне 
бути критичне осмислення основних положень, усві-
домлення причинних зв’язків, міркування й самостій-
ні висновки [1, с. 80].

В.О. Моляко, досліджуючи проблему розуміння 
конструкторської задачі, підкреслює, що не «можна 
зводити проблему розуміння до питань упізнавання, 
пізнання, порівняння і тому подібне. Розуміння ґрун-
тується на встановленні істотного в завданні, в озна-
ках об’єкту» [2, с. 22]. Він також надає велике значен-
ня питанням критеріїв розуміння, якими вважає саму 
поведінку людини в конкретній ситуації, вирішення 
завдання та його правильність, а також переказ умо-
ви завдання «своїми словами», словесний коментар 
до них, малюнки, різного роду пояснення, виконання 
«свого» креслення, макету, моделі. Він також указує 
на те, що пошук рішення задачі заглиблюють розумін-
ня самого завдання, «глибше і ширше розкривають її 
смисл».

Г.Е. Апостол вивчав тестування розуміння тексту 
підручника і виділив низку показників, які дозволя-
ють оцінити розуміння тексту, серед яких виділення 
основної ідеї та її ілюстрація, уміння збагнути логічну 
структуру тексту, уміння виявляти інформативність 
тексту [3]. 

Г.С. Костюк відзначає у зв’язку із цим, що про гли-
бину розумінь можна судити, виходячи з уміння «ясно 
викласти іншим зміст того, що стало зрозумілим, до-
вести правильність розуміння, застосувати отримані 
висновки до появи нових явищ і вирішення практич-
них завдань» [4, c. 295 – виділення наше].

Спостереження автора свідчать, і педагогічна 
практика підтверджує, що глибоке розуміння, напри-
клад, змісту курсу психолого-педагогічних дисци-
плін – це, природно, не тільки розуміння ключових 
моментів і визначень, але й бачення можливостей їх 
практичного застосування у професійній та особистій 
сфері. Так, розуміння студентами сутності темпера-
менту може бути на рівні змісту його визначення, на 
рівні вміння відповідати на певні питання з теми, на 
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рівні визначення типу темпераменту за спеціальними 
картками-описами різної поведінки людей. Але про 
справжнє розуміння можна говорити тільки у тому 
випадку, якщо студент може визначити тип темпера-
менту в умовах реальної взаємодії та спілкування з ін-
шими людьми за межами навчальної аудиторії. Якщо 
він уміє побачити індивідуальні темпераментні харак-
теристики іншої людини та вибудовувати своє спілку-
вання з нею з урахуванням цих характеристик. 

Саме таке перенесення теорії в практику можна 
вважати як критерієм глибокого розуміння студен-
тами сутності темпераменту й характеристик різних 
його типів, так і критерієм сформованості відповід-
ного уміння.

Якщо людина запам’ятала певну наукову теорію й 
може її правильно відтворити, це ще не означає, що 
вона її зрозуміла. 

Аналіз досліджень проблеми розуміння дозволяє 
відзначити, що найбільш поширеними критеріями 
розуміння, які виділяються у роботах дослідників, є 
адекватність, повнота (обсяг), глибина, чіткість, об-
ґрунтованість. 

Цікавим є також аналіз питання рівнів розуміння. 
А.О. Смирнов запропонував свою оригінальну 

концепцію визначення глибини розуміння. Він вважає, 
що для глибокого розуміння повинні бути осмислені 
як загальні, так і специфічні особливості предмета ви-
вчення. При цьому більш високий рівень розуміння, 
більшу глибину розуміння характеризує не тільки роз-
криття цих особливостей, але й усвідомлення підстав 
правильності своїх умовиводів.

Р.В. Кириченко відзначає, що перший рівень ро-
зуміння навчального тексту студентами характеризу-
ється критеріями глибини та повноти, а його показни-
ками є «вміння читача передати зміст повідомлення 
іншими мовними або знаковим засобами» та «пере-
структурування текстового матеріалу з узагальненням 
його основного змісту». Більш високий рівень розу-
міння характеризується діалогічною взаємодією з тек-
стом, породженням нового смислу. Його показниками 
виступають «здатність ставити запитання до тексту та 
його автора, з’ясовувати різні точки зору, представ-
лені у тексті, та коментувати твір, що призводить до 
породження тексту-тлумачення, в якому зафіксований 
новий смисл, синтезований в результаті діалогічної 
взаємодії з твором» [5, с. 12].

Н.В. Ігнатенко виділяє три рівні розуміння. Низь-
кий рівень характеризується відтворенням фактичного 
змісту навчального тексту, середній характеризується 
тим, що при самостійному визначенні головної думки 
навчального тексту спостерігалися незначні недоліки 
та репродуктивні питання до тексту. Високий рівень 
відзначався самостійною роботою з текстом, здатніс-
тю визначити головну думку прочитаного «своїми 
словами», формулювати продуктивні запитання [6, с. 
92-93].

А.Б. Коваленко визначила шість рівнів розумін-
ня творчих задач. Перші два рівня вона пов’язує з 
мнемичними процесами: «найбільш простим рівнем 
є розуміння-впізнавання. Зміст його полягає в на-
явності у суб’єкта готового еталону (моделі), який у 

разі необхідності зіставляється з об’єктом розуміння, 
і всі деталі еталона повністю співпадають з деталями 
об’єкта розуміння» [7, с. 11]. Третій рівень – це ро-
зуміння за аналогією. Більш високі рівні розуміння, 
за А.Б. Коваленко, передбачають здатності до певного 
творчого мислення. Найбільш високий рівень розу-
міння доступний тільки творчо обдарованій особис-
тості, коли розуміння «виникає внаслідок швидкого, 
повного і глибокого аналізу об’єкта, вміння побачити 
його з різних боків і виділити найбільш суттєві деталі. 
Одна з характеристик цього рівня - здатність суб’єкта 
на основі наявних у нього знань продуктувати нові 
знання, що допомагають зрозуміти об’єкт, а також 
зрозуміти ті об’єкти та явища, які до цього були не-
приступні для наукового пізнання» [7, c. 11].

Аналіз наукових робіт з проблеми розуміння до-
зволяє дійти висновку про те, що іноді розуміння 
може розглядатися як процес розкриття смислу слів, 
понять, тексту в цілому відповідного (повністю анало-
гічного) смислу автора тексту. При такому трактуван-
ні основною умовою розуміння в процесі викладання 
має бути доступність викладання так, щоб студент міг 
достатньо усвідомлено відтворювати матеріал (відпо-
відно до того, як його розуміє викладач). Розуміння на 
цьому рівні передбачає здатність логіко-граматично 
оформити своє висловлювання. Критерієм же розу-
міння виступає адекватність авторському тексту. 

Проте розуміння на такому рівні в більшості фі-
лософських і психологічних робіт, присвячених даній 
проблематиці, розглядається як найбільш елементар-
ний рівень. Наприклад, С.А. Васильєв характеризує 
самий первинний, простий рівень розуміння як такий, 
при якому «досягається найбільш адекватна, аутен-
тична, ізоморфна трансляція смислу від автора тексту 
до читача» [8, с. 102]. 

А.Б. Коваленко називає нижчий рівень розуміння 
«перцептивно-репродуктивним» і вважає, що він ха-
рактеризується «пасивним відображенням заданої си-
туації без трансформації тих відношень, в яких умова 
задачі безпосередньо дана» [9].

Досягнення такого „пасивного” рівня розумін-
ня студентами навчального матеріалу розглядається 
нами як недостатнє для ефективного засвоєння теорії, 
формування професійної компетентності фахівця. 

Досягнення глибшого рівня розуміння пов’язується 
з цілісною, системною організацією знання, з мож-
ливістю вільно оперувати отриманою інформацією, 
розглядати матеріал у різних контекстах, із здатністю 
переносити отримані дані в іншу сферу знання, пред-
ставляти об’єкт вивчення таким, що функціонує, з 
розумінням, як можна використовувати навчальний 
матеріал на практиці, з формуванням особистого став-
лення до авторського тексту (розумінням його значен-
ня для себе) та ін.

Узагальнюючи роботи в цьому напрямку, ми виді-
лили критерії розуміння навчального матеріалу сту-
дентами:

- уміння розкрити суть питання, виділити голо-
вне;

- самостійні висновки (інтерпретація), що є ре-
зультатом міркування й осмислення основних поло-
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жень теорії;
- усвідомлення причинно-наслідкових 

взаємозв’язків і основ істинності своїх умовиводів; 
- здатність аргументовано захищати свою точку 

зору, наводити докази її правильності; 
- здатність досить просто й доступно пояснити 

сутність наукової теорії іншій людині;
- здатність перетворювати інформацію і втілювати 

її у нову форму (перефразувати, структурувати по-
своєму, переказувати «своїми словами»);

- уміння самостійно ілюструвати інформацію 
прикладами із власного життя, графіками, малюнка-
ми, схемами;

- усвідомлення значення інформації для свого жит-
тя, у тому числі для майбутньої професійної діяльнос-
ті, зазначення засобів й способів застосування теорії 
на практиці;

- успішність при здійсненні дій у досягненні по-
ставлених цілей, успішність вирішення практичних 
завдань.

Відповідно до цих критеріїв та на основі власних 
спостережень було визначено чотири рівні розумін-
ня студентами навчального матеріалу з психолого-
педагогічних дисциплін.

Високий рівень характеризується умінням визна-
чати сутність питання та виділяти головне, перефра-
зовувати навчальний матеріал, розкривати його смисл 
«своїми словами», пояснювати, аргументувати теоре-
тичні питання та свою точку зору, а також умінням са-
мостійно робити висновки, пояснювати застосування 
вивченого матеріалу в практичний повсякденній та 
професійній діяльності, наводити приклади з власно-
го досвіду, що ілюструють навчальний матеріал. Сту-
денти успішно вирішують практичні завдання, аргу-
ментують способи вирішення та обрані засоби. Вони 
легко і упевнено, самостійно і безпомилково відпо-
відають на питання, а також коментують, оцінюють, 
висловлюють своє ставлення, значущість, цікавість до 
вивченого матеріалу.

Середній рівень характеризується тим, що студен-
ти добре знають навчальний матеріал, відтворюють 
його безпомилково, але аналіз матеріалу, його пере-
каз «своїми словами» та визначення його суті у них 
є досить поверховим. Самостійні висновки, комента-
рі, інтерпретація, оцінка навчального матеріалу може 
бути утрудненою, з певними неточностями. Студенти 
висловлюють свою думку, але її аргументація є недо-
статньо повною та поверховою. Деякі власні прикла-
ди, що мають ілюструвати вивчені питання, наведені 
за аналогією з прикладами викладача. Студенти мо-
жуть успішно виконувати практичні завдання, але дії 
«за зразком» або «за аналогією» є для них набагато 
легшими, а знаходити самостіні, оригінальні рішення 
студенти часто не можуть. 

Низький рівень розуміння навчального матеріалу 
характеризується незначними помилками при відтво-
рюванні визначень основних понять, але їх пояснення 
«своїми словами» та перефразування значно утрудне-
не. Студенти не можуть вільно розмірковувати над ви-

вченим, робити висновки, наводити власні судження, 
аналізувати навчальний матеріал з різних сторін. Не 
завжди розуміють можливості застосування теорії на 
практиці. Приклади, що мають ілюструвати вивчені 
питання, наводять з лекцій, у більшості випадків сту-
денти не можуть придумати власний приклад. Вони 
не завжди розуміють підстави для вибору певних, 
найбільш оптимальних засобів та способів вирішення 
практичного завдання, також викликає труднощі для 
них аргументація правильності обраного власного рі-
шення .

Дуже низький рівень характеризується наявніс-
тю значних помилок в поясненні основних моментів, 
сутності навчального матеріалу. Студенти не можуть 
перефразовувати його, викласти вивчені теми «своїми 
словами». Вони не можуть навести самостійні при-
клади для їх ілюстрації, не можуть переносити вивче-
ний матеріал на практичні життєві ситуації.

Як можна бачити з наведених характеристик кри-
теріїв та показників рівня розуміння для визначення 
того, наскільки студенти розуміють навчальний ма-
теріал, а не просто його запам’ятали, потрібно, щоб 
вони могли не тільки відповісти на формальні питан-
ня, що припускають певну кількість відповідей, а й 
висловити свою власну думку, показати свої розмірко-
вування, навести коментарі, аргументацію до того чи 
іншого питання навчального матеріалу. 

Висновки. 
Таким чином, було визначено та обґрунтовано кри-

терії розуміння студентами навчального матеріалу. На 
їх основі охарактеризовано рівні розуміння – високий, 
середній, низькій та дуже низький.

Подальші дослідження будуть присвячені визна-
ченню та обґрунтуванню психолого-педагогічних 
умов забезпечення високого рівня розуміння студен-
тами навчального матеріалу.
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Ідеомоторне тренування і його роль в активізації 
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Анотації:
Розглянуто напрямки підвищення 
ефективності процесу навчання 
курсантів технічному подоланню 
елементів смуги перешкод за 
рахунок впровадження ідеомо-
торного тренування. Показано, 
що за допомогою ідеомоторного 
тренування досягається своє-
рідна саморегуляція емоційно-
вегетативних функцій організму. 
Наведено відомості про значен-
ня психологічного компоненту в 
навчанні технічним елементам. 
Його врахування веде до змен-
шення часу на розвиток та вдо-
сконалення рухових навичок.

Сидорченко Е.Н. Овчарук И.С. Идеомотор-
ная тренировка и ее роль в активизации про-
цесса обучения курсантов (студентов) из 
раздела физического воспитания «Преодо-
ление препятствий». Рассмотрены направ-
ления повышения эффективности процесса 
обучения курсантов техническому преодо-
лению элементов полосы препятствий за 
счет внедрения идеомоторной тренировки. 
Показано, что с помощью идеомоторной 
тренировки достигается своеобразная са-
морегуляция эмоционально-вегетативных 
функций организма. Приведены сведения 
о значении психологического компонента в 
обучении техническим элементам. Его учет 
ведет к уменьшению времени на развитие и 
совершенствование двигательных навыков.

Sidorchenko K.N., Ovcharuk I.S. Ideo-
motor training and it’s role in activisa-
tion of the process oftraining of cadets 
(students) from the unit of physical train-
ing «Overcoming of obstacles». Directions 
of increase efficiency of process of teach-
ing students are considered to the technical 
overcoming of elements of bar of obstacles 
due to introduction of the ideomotor train-
ing. It is shown that with the help ideomotor 
trainings original self-control of emotional 
– vegetative functions of an organism is 
reached.  Data on value of a psychologi-
cal component in training to technical ele-
ments are resulted. His account conducts 
to reduction of time by development and 
perfection of impellent skills.

Ключові слова:
ідеомоторне тренування, подо-
лання перешкод, психологічна 
підготовка, курсант (студент), 
техніка, елемент, фізичне ви-
ховання.

идеомоторная тренировка, преодоление 
препятствий, психологическая подготов-
ка, курсант (студент), техника, элемент, 
физическое воспитание.

ideomotor training, obstacle line, 
psychological preparation, cadets 
(students), technical, element, physical 
education.

Вступ. 1

Актуальність статті обумовлена необхідністю 
впровадження ідеомоторного тренування у підготовку 
курсантів (студентів) вищих військових навчальних 
закладів у зв’язку з обмеженням часу для вивчення 
технічних елементів смуги перешкод. Проблема необ-
хідності впровадження в процес фізичного виховання 
у вищому навчальному закладі ефективних методів 
навчання розглядається багатьма вченими [3, 14, 19]. 
Автори Бєлкин А.А. (1983) Некрасов В.П. (1985) у 
своїх дослідженнях визначають доцільність викорис-
тання в спорті способів психорегуляції рухових дій [2, 
12].

Ідеомоторне тренування широко застосовується у 
фізичному вихованні і спорті для підвищення ефек-
тивності процесу навчання руховим діям та вдоско-
налення навичок, а також з метою скорочення затра-
ченого часу. Ідеомоторика – мислене виконання дій, 
які мають бути впроваджені на даному відрізку смуги 
перешкод в тренувальному або змагальному періоді. 
Спеціальними дослідженнями встановлено, що коли 
людина подумки виконує які-небудь дії, у відповідних 
центрах кори головного мозку виникають нервові збу-
дження, викликаючи ледь помітні скорочення певних 
м’язових груп [16].

Тому уявне повторення певних прийомів та дій при-
зводить до пожвавлення утвореної системи умовно-
рефлекторних навичок. Ось чому детальне уявне по-
вторення рухів сприяє якнайшвидшому оволодінню 
руховими навичками та дозволить зробити процес на-
вчання більш продуктивним, закріпити набуте. В свою 
чергу, ідеомоторні рухи – це рухи м’язів, які відбува-
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ються людиною несвідомо, в силу того, що вона дуже 
жваво уявляє собі виконання цих рухів. Такі рухи від-
носяться до методів психологічної саморегуляції, що 
представляє собою комплекс методів й програми на-
вчання, що спрямовані на формування внутрішніх за-
собів діяльності людини з керування власним станом. 
Вони орієнтовані на навчання людини спеціальним 
прийомам довільної зміни власного стану, які надалі 
можуть використовуватися самостійно. У число таких 
методів включають: техніку нервово-м’язової релак-
сації, аутогенне та ідеомоторне тренування, прийоми 
сенсорного репродукування образів, езотеричні мето-
ди зміни стану свідомості та самогіпноз.

Психологічна підготовка спортсмена є важливим 
компонентом підготовки. З психології спорту напи-
сана велика кількість літератури, але в ній практично 
відсутня інформація відносно психологічної підго-
товки курсанта (студента) та використання ідеомо-
торного тренування під час їх навчання з дисципліни 
«Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і 
спорт». Такий розділ як практична психологія, а разом 
з нею й ідеомоторне тренування, проникає в спорт та 
фізичне виховання дуже важко, не говорячи вже про 
корисність використання ідеомоторного тренування 
впродовж навчання. Ймовірно одна із причин того, що 
сучасні системи практичної психології не знайшли ще 
широкого застосування у фізичному вихованні кур-
сантів (студентів), полягає у певних поглядах щодо їх 
фізичної підготовки й фізичного розвитку [6, 10].

Дослідження виконувалось за планом науково-
дослідної роботи кафедри фізичного виховання, спе-
ціальної фізичної підготовки і спорту факультету 
військової підготовки Кам’янець-Подільського націо-
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нального університету ім. І. Огієнка (ФВП КПНУ).
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - підвищення ефективності 

процесу навчання курсантів технічному подоланню 
елементів смуги перешкод за рахунок впровадження 
ідеомоторного тренування. 

Результати дослідження. 
Автори Виноградов П.А., Душанин А,П., Жол-

дак В.И. (1996), Ильинич В.И. (1999) зазначають, що 
зростаюче значення систематичних занять фізичними 
вправами у теперішній час, пов'язане із специфікою 
діяльності у вищому навчальному закладі, а також 
стосуються способу життя студентської молоді. В 
свою чергу, специфіка діяльності військових закладів 
освіти потребує від відповідних установ розробки та-
ких заходів, що здатні активізувати процес навчання, 
забезпечити високу ефективність використання засо-
бів фізичної культури і спорту для зміцнення здоров'я 
й підвищення працездатності курсантів (студентів) [4, 
8].

Будь-який процес навчання повинен підпорядко-
вуватися таким групам педагогічних принципів:

• загальні принципи формування фізичної культу-
ри людини;

• методичні принципи фізичного виховання;
• принципи побудови занять у процесі фізичного 

виховання [17].
Фізичне виховання у вищому навчальному закла-

ді – це вид виховання, специфічним змістом якого є 
навчання рухам, вдосконалення фізичних якостей, 
оволодіння спеціальними знаннями у галузі фізичної 
культури й формування потреби у заняттях фізичною 
культурою і спортом. Навчання курсантів (студентів) 
з дисципліни «Фізичне виховання, спеціальна фізич-
на підготовка і спорт» у вищому військовому навчаль-
ному закладі доволі складний процес і потребує від 
викладача не тільки педагогічної майстерності, але й 
специфічних знань, завдяки яким курсанти (студенти) 
швидше опанують програмний матеріал. 

В природних умовах тренувального процесу до-
слідження про вплив попередньої дії в розумі на на-
ступне виконання рухів почали проводитися давно. 
Було встановлено, що уява викликає реальні зміни в 
частоті пульсу, подиху. Крім того, особливий інтерес 
полягає в тому, що зміни за своїм характером відпо-
відають зрушенням при реальному виконанні рухів. У 
вітчизняній психології одним з перших цей феномен 
почав вивчати А. Ц. Пуні [15]. Подальші дослідження 
багатьох авторів підтвердили положення про наяв-
ність тренуючої дії уяви про виконуваний рух [5, 9, 
18].

Для розвитку м'язово-рухової уяви, що викликає 
завдаткові, мінімальні за інтенсивністю рухові імпуль-
си, авторами робіт з даної проблеми рекомендується 
як можна ширше використовувати, наприклад, пере-
гляд виконання технічних дій, зафіксованих за допо-
могою засобів запису відео зображення. Це дозволяє 
активніше формувати уяву про елемент, яка допома-
гає швидше „відчути”, тобто запам'ятати інформацію 
в повному обсязі [6, 7, 8].

«Негативного» впливу, який з'являється під час на-

вчання технічних елементів, можна уникнути шляхом 
використання ідеомоторних вправ. У психології спор-
ту ідеомоторна підготовка – це використання думки 
про рух, що викликає сам рух, сутність її полягає у 
розвитку здатності спортсмена викликати й аналізува-
ти м'язове відчуття рухів, вносити в них корективи й 
опановувати керуванням рухів. До методів словесного, 
наочного й сенсорно-корекційного впливу можна від-
нести ідеомоторні, аутогенні й подібні їм методи. Ця 
специфічна група методів включає спеціальні спосо-
би спрямованого використання спортсменом образно-
го мислення, м'язово-рухових та почуттєвих уявлень 
для впливу на свій психічний і загальний стан, його 
регулювання й формування оперативної готовності 
до виконання певних вправ під час тренування або 
змагання. Зокрема, ідеомоторна вправа, являє собою 
уявне відтворення певної рухової дії з концентрацією 
уваги на вирішальних фазах його виконання. Також, 
відбувається вдосконалення психічного стану курсан-
та (студента) через підвищення впевненості, концен-
трації, спокою й урівноваженості. Під психологічною 
стійкістю розуміється цілісна характеристика особис-
тості, що забезпечує її невразливість до стресогенно-
го впливу складних ситуацій [16]. Однією з важливих 
складових умінь викладача з певного розділу фізично-
го виховання або виду спорту є уміння демонстрації 
ним рухових дій, тобто виконання технічних елемен-
тів [1].

Результати досліджень які були проведені на базі 
ФВП КПНУ ім. І. Огієнка, показали, що використання 
ідеомоторного тренування позитивно сприяє вивчен-
ню, розвитку й удосконаленню технічних елементів. 
Виконання технічного елементу, яке планомірно і сві-
домо повторюється за допомогою уяви може застосо-
вуватися на всіх етапах підготовки й на всіх курсах на-
вчання курсантів (студентів). Активна уява виконання 
певних технічних дій сприяє більш швидкому оволо-
дінню ними, зміцненню та коректуванню виконання, 
а також прискоренню процесу вдосконалення рухових 
умінь і навичок.

Уява про правильну техніку рухів при подоланні 
перешкод може класифікуватися таким чином:

• як ідеальний зразок реальних дій, які виконують 
своєрідну програмуючу функцію;

• як образ, що допомагає процесу освоєння руху і в 
такий спосіб, виконується тренувальна функція;

• як образ, що виникає в процесі контролю, корек-
тування та вдосконалення рухів у процесі їхнього ви-
конання, й здійснює, тим самим, регуляторну функ-
цію.

Механізм впливу ідеомоторного тренування вияв-
ляється в тому, що за рахунок використання м'язового 
потенціалу відбувається неусвідомлена й невидима 
іннервація м'язів, імпульсна структура якої відповідає 
рухам, що відчуваються, представляються або уявля-
ються.

Ідеомоторне тренування при подоланні елементів 
смуги перешкод представляє, собою уявне повторення 
сенсомоторного навику при відсутності яких-небудь 
рухів частинами тіла, що сильно виражені, й належить 
до основних засобів розвитку сфери саморегуляції ру-
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хів курсантів (студентів). Під час перегляду відеома-
теріалу, де в уповільненому темпі показано основні 
технічні елементи вправ на смузі перешкод курсант 
(студент) може чітко уявити себе в ролі виконавця, 
вносячи при цьому, уявні виправлення, саме в свої дії, 
знаходячись в пасивному стані. Таке уявне тренування 
може покращити техніку виконання прийому або дії, 
особливо якщо вона чергується з реальними фізичним 
вправами. Під час освоєння й закріплення правильної 
техніки виконання кожного елементу, застосування 
імітаційних вправ й ідеомоторного тренування, до-
зволить швидше засвоїти техніку подолання окремих 
елементів смуги перешкод і краще підготуватися до 
виконання вправи (ідеомоторне тренування дозволяє 
скоротити час швидкості засвоєння технічних еле-
ментів). За допомогою ідеомоторних реакцій організм 
курсанта (студента), впродовж заняття, реагує на чис-
ленні зовнішні впливи, тобто, під час ідеомоторного 
тренування, не виконуючи рухових дій, він однаково 
напрацьовує техніку подолання перешкод. Це пояс-
нюється тим, що у підсвідомість відкладаються обра-
зи [13] виконання технічного елементу при спостере-
женні за виконанням дій викладачем або учасником 
відео зйомки та м'язові імпульси, що виникають при 
власній імітації цих рухів [11].

З формування рухової уяви починається процес 
безпосередньої роботи, що спрямований на засво-
єння техніки подолання. Методика викладання стає 
значно ефективнішою за рахунок впровадження у на-
вчальний процес засобів ідеомоторного тренування 
курсантів (студентів). Дослідженням встановлено, що 
час на оволодіння курсантами (студентами) технікою 
подолання елементів смуги перешкод значно скорочу-
ється, що підвищує результативність виконання самої 
вправи. 

Викладачами кафедри фізичного виховання, спеці-
альної фізичної підготовки і спорту ФВП КПНУ ім. 
І. Огієнка навчання руховій дії здійснюється згідно з 
етапами навчання. Перший етап розпочинається з ві-
део демонстрації техніки виконання рухових дій. На 
другому і третьому етапах навчальний фільм періо-
дично використовують для усунення значних та по-
ширених помилок, що спотворюють техніку виконан-
ня рухової дії, і як наслідок – швидшого та якіснішого 
оволодіння нею. 

Вивчення психологічної саморегуляції організ-
му взагалі та ідеомоторного тренування зокрема, як 
структурної одиниці комплексної фізичної підготовки 
курсанта (студента), дозволило визначити, що саме із 
впровадженням у навчання прийомів ідеомоторного 
тренування можна розраховувати на підвищення тех-
нічної майстерності й психологічної надійності, під-
ведення кінцевого результату до стану найвищої ре-
зультативності під час контрольного виконання вправ 
і змагальної діяльності.

Висновки. 
Під час навчання курсантів (студентів) технічно-

му подоланню елементів смуги перешкод важливого 
значення набуває ідеомоторне тренування, що забез-
печує формування у них правильної уяви про техніку 
рухової дії, скорочує час оволодіння нею, покращує 
результативність при виконанні вправи в цілому. 

Напрямок подальших досліджень полягає в погли-
бленому аналізі використання інших засобів практич-
ної психології викладачами фізичного виховання ви-
щого навчального закладу під час навчання курсантів 
(студентів). 
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Засоби відновлення функцій зв’язочно-м’язової 
системи людини після фізичних навантажень

Сікура А.Й. 
Національний педагогічний університет імені Н.П.Драгоманова

Анотації:
Розглядається питання стану 
здоров’я молоді, їх фізичного 
розвитку. Вивчаються вихідні по-
казники вільних рухів і вплив на-
вантаження на їх зміни, пропо-
рційність розвитку тіла людини 
та які при цьому необхідні реа-
білітаційні засоби, щоби повер-
нутись до вихідних показників. 
Запропоновано спосіб швидкого 
відновлення глибоких коротких 
м’язів людини, які суттєво пе-
решкоджають процесу розсла-
блення, що в цілому покращує 
загальний стан здоров’я, гармо-
нізує самопочуття. 

Сикура А.Й. Средства восстановления 
функций связочно-мышечной системы 
человека после физических нагрузок. 
Рассматривается проблема состояния 
здоровья молодежи, их физического раз-
вития. Исследуются исходные показатели 
свободных движений и влияние нагрузки 
на их изменения, пропорциональность  
развития тела человека и какие при этом 
необходимы реабилитационные средства 
для возврата к исходным показателям. 
Предложен способ быстрого восстанов-
ления глубоких коротких мышц человека, 
которые существенно препятствовали про-
цессу расслабления, что в целом улучшает 
общее состояние здоровья, гармонизирует 
самочувствие.

Sikura A.Y. Facilities of renewal of func-
tions to ligamentous muscular systems 
of man after the physical loadings. The 
problem of the state of health of young 
people and their physical development is ex-
amined. The initial indexes of free motions 
and influence of loading are probed on their 
changes. The proportion of development of 
body of man is rotined. Rehabilitation facili-
ties are considered for a return to the initial 
indexes of proportion of development of 
body of man. The method of rapid renewal 
of deep short muscles of man, which sub-
stantially hindered the process of weakening 
is offered. Application of method is improved 
by the general state of health, harmonizes 
a feel.
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Вступ.1

Багато молодих людей прагне ефектно виглядати, 
слідкують за своїм зовнішнім виглядом, хочуть бути 
стрункими та сильними. Часто саме це є причиною 
походів у тренажерні зали, спортивні секції. Дехто за-
ймається фізкультурою самостійно. Системні фізичні 
навантаження безперечно сприяють розвитку орга-
нізму. Втім лікарі констатують численні відхилення у 
здоров’ї  молоді:  диспропорції у розвитку тіла, ви-
кривлення хребта, стоп ніг, порушення осанки, нерів-
номірність розвитку зв’язочно-м’язового апарату [6]. 
Накладає відбиток те, що майже 1/8 свого життя лю-
дина проводить сидячи. Диспропорції викликають та-
кож певні види професійної діяльності, що викликає 
порушення збалансованого стану кістково-м’язового 
апарату. Проводились наукові дослідження адаптації 
організму до зміни навантаження, його інтенсивності. 
Але що стосується організації педагогічного процесу, 
то немає достатнього науково-методично обґрунту-
вання його змісту щодо гармонійного розвитку тіла. 
Існуючі методики переважно спрямовані на отри-
мання швидкого результату, зовнішнього ефекту, але 
водночас не ураховують особливості  «входження» 
у навантаження, поступового його збільшення, а та-
кож використання реабілітаційних заходів. Людина не 
розглядається як цілісна система, що має розвиватись 
за своїми законами [1]. Необхідно дотримуватись про-
порційності фізичного навантаження при цілеспрямо-
ваних тренуваннях, а також виконанні професійних 
дій та рухів [3]. Якщо людина правша, природно, що 
навантаження буде на один бік, через те, що професій-
ні дії виконуються на підсвідомому рівні й відповідає 
за це певна ділянка головного мозку. Необхідні такі 
коригуючі реабілітаційно-відновлювальні заходи, які 
б активізували, синхронізували роботу м’язів «прямої 
дії» при мінімумі участі м’язів-антагоністів і сприя-
ли б свободі рухів. Необхідно знати, як впливатиме 
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корекція певної групи м’язів на інші м’язи, аби вико-
ристання реабілітаційно-відновлювальних заходів не 
впливало негативно на інші функції, тобто не виявило 
б пригнічуючої дії, а послідовно б розподіляло на-
вантаження. Зміни і диспропорція кістково-зв’язочно-
м’язового апарату людини впливає на роботу внутріш-
ніх органів і систем, а в цілому – на стан здоров’я.

Цією проблемою займались О.Фалєєв, 
К.К.Платонов, М.О. Бернштейн, М.О.Носко, 
М.Я.Жолондз та ін. Дослідник О.Фалєєв у своїх пра-
цях акцентував увагу на використанні правильно побу-
дованих циклів напруження та відновлення для отри-
мання швидкого, високого результату і гармонійного 
розвитку тіла лише за допомогою фізичних вправ [3]. 
Відомий вчений М.О.Бернштейн у своїх досліджен-
нях рухової системи людини показав, що у процесі 
навчання певним рухам надлишкова м’язова напруга 
зменшується, підвищується економічність м’язової 
діяльності, рухи стають повільними, точними й не-
вимушеними. К.К.Платонов, який вивчав психомо-
торику людини, багато уваги приділив дослідженню 
вільних рухів, їх природі [1]. Теоретик і практик у 
галузі біомеханіки рухів людини М.О.Носко вивчав 
пропорційність  розподілу навантаження на ланки 
тіла людини під час навантажень з урахуванням ваги, 
дії гравітації, швидкості, витривалості, зусиль [5]. 
М.Я.Жолондз, спеціаліст з рефлексотерапії, який ви-
вчав природу остеохондрозу, розробив методику знят-
тя блокад міжхребцевих дисків через розслаблення 
глибоких коротких та довгих м’язів спини [4]. М’язи, 
що скоротилися, перебувають у режимі самоблоку-
вання. Такий стан м’язів не можна назвати контрак-
турою через відсутність больових змін самих м’язів і 
нервів, що ними керують, відділів нервової системи. 
Запропонований М.Я.Жолондзом метод розблокуван-
ня з використанням акупунктури не є універсальним 
і використовується переважно для усунення наслідків 
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травм, розтягувань тощо. Тому саме підбір спеціаль-
них вправ на розслаблення цих м’язів дещо вирішував 
би проблему реабілітації.

Усі названі дослідники у подробицях вивчали про-
блему пропорційного навантаження тіла, вільних ру-
хів, кутових пересувань у суглобах, але недостатньо 
розглядали сам процес відновлення вільних рухів 
після систематичних фізичних навантажень, а разом 
з тим, і питання стану здоров’я. Фізичне виховання 
спрямоване загалом на гармонійний розвиток і функ-
ціональна роль покладена на всі рухові акти однаково. 
Але при рівноцінній інервації м’язової системи з ча-
сом спостерігається зміна об’єму, порушення функці-
ональності. Вирішення проблеми відновлення вільних 
рухів після фізичних навантажень до своїх природних 
показників шляхом використання реабілітаційних за-
собів сприяє покращенню рухової активності, стану 
здоров’я й особистих результатів у фізичному вихо-
ванні та спорті.

Дослідження проводилось згідно Плану впрова-
дження Держстандарту вищої освіти «Підготовка вчи-
телів з основ здоров’я» національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: розробити й обґрунтувати послі-

довність впливу відновлювальних заходів на м’язово-
зв’язочну систему людини.

Завдання роботи: провести аналіз наукових і мето-
дичних розробок провідних спеціалістів у галузі гар-
монійного розвитку людини; обґрунтувати методику 
впливу відновлювальних заходів на стан здоров’я.

У роботі  використовувались емпіричний метод, по-
рівняльний аналіз, опитування; предметом досліджен-
ня був навчальний процес з фізичного виховання.

Результати дослідження. 
Вільне підсвідоме виконання рухів за участі м’язів 

прямої дії та мінімуму м’язів-антагоністів відрізняєть-
ся легкістю, пластичністю, силою. Вільний рух – це 
робота м’язів-«двигунів» при загальному стані розсла-
бленості м’язів. Скелетні м’язи є еластомерами з нелі-
нійною залежністю сили, що розвивається, від частоти 
активації. При цьому розвиток сили автоматично су-
проводжується змінами пружності й в’язкості м’язів. 
Крім того, як відомо, напруження м’язу залежить від 
його довжини (кута у суглобі) і швидкості подовжен-
ня чи вкорочення [2]. Складність керування рухами у 
суглобах за допомогою м’язів збільшується ще й через 
те, що на кожну ступінь свободи, як правило, припадає 
більше однієї пари м’язів. При цьому велика кількість 
м’язів э двосуглобними, тобто діють не на один, а на 
два суглоби. Тому, наприклад, згинання пальців руки 
неможливе без одночасної активації розгиначів кисті, 
які перешкоджають дії згиначів пальців.

При свідомому спрямуванні рухів до роботи до-
лучаються малі, а іноді й великі м’язи-антагоністи, 
які можуть впливати на координацію рухів і змінюва-
ти результат загалом. Часто можна бачити, як молоді 
хлопці, що займаються накачуванням своїх м’язів, 
до певного моменту могли виконувати вільні рухи, а 
після визначеної кількості занять із обтяжуванням ті 
самі рухи виконувались ними через зусилля. Те саме 

можна спостерігати у спортсменів різних видів спорту, 
які налаштовані на досягнення результату. Так у них 
поступово втрачаються можливості м’язів пасивного 
незадіяного боку. Доцільно фіксувати вихідні дані при 
виконанні природних рухів, а згодом контролювати 
й порівнювати їх з проміжними показниками. Тобто 
прагнути отримати результат, зберігаючи здатність ви-
конувати вільні рухи. Важливу роль у цьому відіграють 
відновлювальні засоби. Складність виконання при-
родних рухів відмічається навіть за умов пропорційно 
розподіленого навантаження, через те, що зв’язочний 
апарат досить швидко й потужно міцніє при цілеспря-
мованих фізичних навантаженнях, саме тому при на-
качуванні тіла помітно втрачається гнучкість.  

Для гармонійного розвитку організму то кістково-
м’язової системи важливе значення мають методи, 
що застосовуються на заняттях з фізичного вихован-
ня. Ефект від виконання вправ визначається не лише 
регулюванням навантаження на організм, але й наяв-
ністю періодів відпочинку [3]. Спрямованість певного 
комплексу вправ визначається з урахуванням вихід-
ного стану здоров’я. Доцільно також фіксувати вихід-
ні дані щодо функціональних можливостей кожного 
організму та показники виконання спеціальних вправ, 
вільних рухів (наприклад, гнучкості). Об’єм наванта-
ження під час виконання кожної вправи визначається 
загальним часом, що витрачений на її виконання. Ін-
тенсивність навантаження при цьому характеризуєть-
ся як пропорційністю, так і ступенем впливу вправи 
на організм. Усі навантаження здійснюються за участі 
однієї або двох основних груп м’язів, а решта виконує 
допоміжну функцію.

З метою визначення результативності пропонова-
них засобів відновлення функцій зв’язочно-м’язової 
системи людини, були проведені тривалі спостере-
ження за декількома групами студентів першого кур-
су, які на заняттях виконували завдання під керівни-
цтвом викладача фізичного виховання. 

Деякі студенти за згодою з викладачами займались 
ігровими видами спорту – волейболом, тенісом, бад-
мінтоном; решта – стрибками в довжину та висоту, 
вправами з обтяженням. Інтенсивність занять – два 
рази на тиждень під контролем викладача і третє за-
няття – самостійно, поза розкладом. Перед початком 
спостережень було знято вихідні заміри при виконан-
ні ними вільних рухів. Для цього необхідно було ви-
конати такі вправи: торкнутись або з’єднати долоні за 
спиною: одна рука зверху від плеча, інша знизу від по-
ясу. Потім поміняти руки і зробити те саме. Виконати 
перехресні рухи ногами – праву ногу завести позаду 
лівої паралельно, але якомога далі одна від одної. Те 
саме виконати, зробивши опорною праву. Виконувати 
вправу, намагаючись не згинати коліна.

Як показали спостереження, ті, хто займались ігро-
вими видами спорту, протягом 10 занять  використову-
вали переважно праву руку. Ліву руку залучали лише 
на двох заняттях протягом 10+-3 хв. самостійно, або 
виконуючи завдання викладача. У тих, хто займався 
стрибками та вправами з обтяженням на руки й ноги, 
контрольні заміри, проведені наприкінці занять, пока-
зали деякі зміни порівняно з вихідними показниками. 
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З’єднання рук у середньому збільшилось на 3+-2 см 
(правою рукою стало складніше діставати за спиною 
ліву). У тих, хто займався з обтяженням, труднощі ви-
никали з обома руками порівняно з вихідними мож-
ливостями. Те саме було перевірено у вправі для ніг 
(перехресна постава): постава ноги збільшилась на 
2+-1 см.

 Зняті через декілька годин аналогічні початко-
вим заміри не змінились. Через 48 годин показники 
наблизились до вихідних, тобто саме стільки триває 
відновлювальний процес. Причина такого тривалого 
відновлення у тому, що поверхневі м’язи лишились 
у більш розслабленому стані, а глибокі короткі малі 
м’язи – напруженими і натягнутими. При точечному 
надавлюванні на місця прикріплення м’язів і зв’язок 
були відмічені больові відчуття, отже підтверджуєть-
ся думка щодо блокування малих глибоких м’язів. 
Результат покращився, відповідно навичка закрі-
плюється, а виконання вільного руху погіршується. 
Тобто необхідно залучення реабілітаційних заходів, 
які спроможні їх розслабити з урахуванням того, що 
зв’язочно-м’язовий апарат виконує основну функцію 
з підтримання скелету. 

Використовуючи феномен Сеченова щодо чергу-
вання навантаження з метою відновлення працездат-
ності рухових функцій, було проведено ще 5 занять 
з коригуванням методики, тобто з однаковим наван-
таженням обох кінцівок, змінюючи вправи. Після 
цього знову було виконано заміри, які показали, що 
спеціальні тестові вправи виконуються з натугою по-
рівняно з вихідними даними. Однак відновлювальний 
процес скоротився і вже майже через 24 години показ-
ники наблизилися до вихідних.

Дослідження підтвердило необхідність розшире-
ного вивчення проблеми пошуку заходів з розслаблен-
ня та відновлення функції глибоких коротких м’язів і 
забезпечення передачі незміненого нервового імпуль-
су. Відомо, що хребет є центром рухової активності 
та, відповідно, справляє на рухову активність рук, ніг 
і шиї найбільший вплив. При тому, що, наприклад,  
розслаблення м’язів руки відбувається швидше, дріб-
ні м’язи та зв’язочний апарат вздовж хребцевих дис-
ків тривалий час лишаються напруженими. Спинно-
мозкові нерви безпосередньо обслуговують скелетні 
м’язи, а контроль рухів забезпечується у лобній час-
тині кори головного мозку. У руховому контролі та-
кож важливу роль відіграє проміжний мозок: таламус 
і гіпоталамус. Стовбур мозку містить спеціальні не-
йрони, які сприяють координації функцій скелетних 
м’язів із підтриманням м’язового тонусу.  Нервово-
м’язове веретено визначає ступінь розтягування 
м’яза, а нервово-сухожильні веретена визначають 
ступінь розтягування зв’язок м’язів, забезпечують ін-
формацією про силу м’язових скорочень. Недостатній 
відновлювальний процес відбувається через слабку 
передачу нервових імпульсів і недостатній кровообіг 
[2]. Ураховуючи зв’язок цієї передачі від головних до 
глибоких коротких м’язів і значну втрату імпульсу, не-
обхідно впливати на цей процес методом двосторон-
ньої ударної дії, аби посилити до них потік нервових 
імпульсів і кровообігу.

 Аналіз робіт спеціалістів і власний досвід дав змо-
гу запропонувати ввести виконання після занять такої 
вправи у якості відновлювального засобу: лежачи на 
килимі на спині, з піднімати тулуб із зустрічним під-
йомом ніг. Під час підйому відбувається розтягування 
коротких глибоких м’язів, а під час зворотної дії - роз-
слаблення. При цьому ноги, спина й руки – у розсла-
бленому стані мають падати на килим (30 повторів). 
Після 5 хвилинного відпочинку робити 10 повторів; 
після 3 хвилинного відпочинку – 10 повторів. Вико-
нані заміри показали суттєве розслаблення рук і ніг, 
тобто відновлювальний процес проявився одразу піс-
ля занять. «Персональні» відновлювальні вправи для 
кожної групи м’язів забезпечує повноцінний перебіг 
відновлення після фізичних навантажень.

Можливі різні варіанти використання тестових 
вправ: вузько спрямовані дії, що впливають лише на 
окремі м’язові групи, або дії, що впливають на систе-
му в цілому. 

Висновки. 
Дослідження підтвердили, що вплив фізичного на-

вантаження на розвиток організму та стан здоров’я 
людини, особливо молоді, залежить від синхронізова-
них пропорційних витрат часу на виконання вправ і 
реабілітаційних заходів. Контролем показників стану 
зв’язочно-м’язової системи є тестові вправи з виконан-
ня вільних рухів, які не повинні відрізнятись від вихід-
них після навантажень. Було з’ясовано, що групи м’язів 
тіла людини, які містять маленькі короткі глибокі м’язи, 
можуть блокуватися через надмірні цілеспрямовані на-
вантаження. Накопичуючи таке навантаження, вони 
можуть тривалий час перебувати у напруженому стані. 
Використання відомих реабілітаційних заходів загаль-
ного характеру (сауна, масаж) не дає повного ефекту, а 
виступає у якості допоміжних засобів.  

У результаті винаходу та впровадженню відновлю-
вальних засобів було визначено ефективність їх ціле-
спрямованого впливу на групу глибоких м’язів, при 
яких час повернення до вихідних показників (тесто-
вих) значно скоротився.

Подальші дослідження є доцільними стосовно ви-
значення ефекту синхронізації власних внутрішніх 
резонансних коливань глибоких м’язів у скелетно-
м’язовій системі людини із зовнішніми чинниками як 
відновлювальних заходів.
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Засоби і методи гармонійного фізичного розвитку студентів 
у процесі самостійних занять фізичними вправами

Сичов С.О. 
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Анотації:
Розглянуто організацію процесу 
самостійних занять фізичними 
вправами. Розкриваються за-
соби і методи гармонійного фі-
зичного розвитку студентів. У 
дослідження приймали участь 
56 студентів (експериментальна 
група 26 студентів; контрольна 
30 студентів) І-ІV курсів. Розро-
блені рекомендації з викорис-
тання фізичних вправ для удо-
сконалення самостійної роботи з 
фізичного виховання. Показано 
напрямки здійснення самокон-
троль за фізичною підготовле-
ністю, рівнем здоров’я, умінням 
дотримуватися принципів до-
зування навантажень та опти-
мальних пульсових режимів.

Сычёв С.А. Средства и методы гармониче-
ского физического развития студентов в 
процессе самостоятельных занятий физи-
ческими упражнениями. Рассмотрена орга-
низация процесса самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. Раскрываются 
средства и методы гармонического физиче-
ского развития студентов. В исследовании 
принимали участие 56 студентов (экспери-
ментальная группа 26 студентов; контроль-
ная - 30 студентов) I-IV курсов. Разработаны 
рекомендации по использованию физических 
упражнений для совершенствования самосто-
ятельной работы по физическому воспитанию. 
Показаны направления осуществления само-
контроля за физической подготовленностью, 
уровнем здоровья, умением придерживаться 
принципов дозирования нагрузок и оптималь-
ных пульсовых режимов.

Sychov S.O. Means and methods of 
harmonic physical students’ develop-
ment in the process of independent 
studies of physical exercises. Organi-
zation of process of independent employ-
ments is considered by physical exer-
cises. Facilities and methods of harmonic 
physical development of students open 
up. 56 students (an experimental group 
is 26 students; control are 30 students) 
of I-IV of courses took part in research. 
Developed recommendation on the use 
of physical exercises for perfection of in-
dependent work on physical education. 
Directions of self-control are rotined after 
physical preparedness, health level, abil-
ity to adhere to principles of dosage of 
loadings and optimum pulse modes.

Ключові слова:
засоби, методи, гармонія, фі-
зична культура, цінності, за-
няття, студенти.
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means, methods, harmony, physical 
culture, value, studies, students.

 

Вступ.1

Поряд із широким розвитком і подальшим удоско-
наленням організаційних форм занять фізичною куль-
турою і спортом у вищих навчальних закладах велике 
значення мають самостійні заняття фізичними впра-
вами. Сучасні складні умови життя диктують більш 
високі вимоги до біологічного розвитку студентів за 
допомогою організованої рухової активності (фізич-
ного тренування), допомагає зосередити всі внутріш-
ні ресурси організму на досягненні поставленої мети, 
підвищенні фізичної і розумової працездатності, зміц-
ненні здоров’я. Самостійні заняття фізичними впра-
вами рекреативної спрямованості студентів вищих 
навчальних закладів є не додатковим навантаженням, 
а розвантаженням нервової системи, що переключає 
студентів з розумової праці на фізичну. Саме залу-
чення й привчання студентів до самостійних занять 
фізичними вправами з використанням цінностей фі-
зичної культури є фундаментом гармонійного фізич-
ного розвитку, актуальним і пріоритетним напрямком 
фізичного виховання студентів у наш час. 

Результати аналізу літературних джерел теорії і 
практики фізичного виховання дають підстави для 
висновку, що на сучасному етапі найбільш ефектив-
ною формою фізичного розвитку особистості студен-
та є самостійні заняття фізичними вправами. Так, на 
думку А.П.Матвєєва самостійні заняття фізичними 
вправами це «…єдиний надійний засіб, який забез-
печує збереження задовільного фізичного стану лю-
дини…» [5]. В.П.Лук’яненко вважаючи, що орієнта-
ція на самостійні заняття «дозволить з найменшими 
матеріальними витратами й без значного загострення 
проблеми кадрового забезпечення найбільш ефектив-
но вирішувати завдання індивідуалізації занять фізич-
ними вправами» [4].

© Сичов С.О. , 2010

Науковими дослідженнями багатьох авторів дове-
дено, що систематичні заняття фізичними вправами 
підвищують нервово-психічну стійкість до емоцій-
них стресів, підтримують розумову працездатність на 
оптимальному рівні, сприяють гармонійному фізич-
ному розвитку та підвищенню академічної успішнос-
ті студентів [1, 2, 6, 7].

Проте обов’язкових навчальних занять фізични-
ми вправами недостатньо для підвищення фізичного 
стану, особистісного розвитку, покращення здоров’я 
та прилучення студентської молоді до цінностей фі-
зичної культури. Тому гостро постає проблема при-
лучення студентської молоді до самостійних занять 
фізичними вправами у процесі навчання у вищому 
навчальному закладі.

Тема дослідження є складовою науково-дослідної 
роботи лабораторії фізичного розвитку Інституту про-
блем виховання АПН України, дослідження виконано 
в рамках наукової теми: «Організаційно-методичні 
основи фізичного виховання студентів у вищих на-
вчальних закладах», державний реєстраційний номер 
0107U000271, що здійснювалось на кафедрі теорії та 
методики фізичного виховання Національного техніч-
ного університету України «Київський політехнічний 
інститут».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягає в удосконаленні засобів і 

методів гармонійного фізичного розвитку студентів 
у процесі самостійних занять фізичними вправами. 
Рекомендації до самостійних занять фізичними впра-
вами з використанням цінностей фізичної культури і 
застосуванням їх у повсякденному житті.

В дослідженні було використано такі методи: ана-
ліз літературних джерел, анкетування, тестування, 
експеримент.

Об’єктом дослідження були 56 студентів 
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(експериментальна група 26 студентів; контроль-
на 30 студентів) І-ІV курсів денного навчання 
Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут».

Результати дослідження. 
У експериментальному Національному технічно-

му університеті України «Київський політехнічний 
інститут» самостійні заняття розглядалися як логічне 
продовження обов’язкових навчальних занять з фізич-
ного виховання та спортивного вдосконалення. Ці за-
няття мали давні традиції й були важливою формою 
навчально-виховної роботи в університеті (рис 1).

Під час рекомендацій для організації і проведення 
самостійних занять студентів враховувалися зафіксо-
вані в констатуючій частині експерименту причини, 
що перешкоджають прилученню студентської молоді 
до цінностей фізичної культури. Виходячи з цього, 
були визначені такі основні напрямки удосконален-
ня самостійної роботи в експериментальній групі: 
теоретичне і методичне забезпечення самостійних 
занять фізичною культурою і спортом; комплексний 
розвиток провідних функціональних систем і фізич-
них якостей організму студентів; залучення студентів 
до самостійних занять фізичними вправами; участь 
в організації і проведені спортивно-масових і оздо-
ровчих заходах.

Рекомендації щодо гармонійного фізичного розви-
тку студентів у процесі самостійних занять фізичними 
вправами включали методичне забезпечення виконан-
ня фізичних вправ, засоби самоконтролю за дина-
мікою фізичної підготовленості та рівнем здоров’я, 
форми і методи самостійних занять, оперативні при-
йоми самооцінки ефективності цих занять, і їхнього 
впливу на підвищення рівня фізичного розвитку і ру-
хової підготовленості. Подані в рекомендаціях крите-
рії дозволяли студентам будь-коли визначити, як спів-
відносяться показані ними результати з навчальними 
і контрольними нормативами, чи рівномірно розви-
вається в них сила, швидкість, витривалість та інші 
необхідні фізичні якості.

Реалізація змісту самостійних занять фізичними 
вправами передбачала навчання студентів методиці 
самоконтролю за своїм психофізичним станом, рів-
нем здоров’я і фізичною підготовленістю. Уся систе-
ма самоконтролю будувалася на основі використання 
простих і доступних тестів , іспитів і прийомів, які 
фіксувалися у щоденнику самоконтролю. У процесі 
реалізації заходів щодо навчання студентів методиці 
самоконтролю також вирішувалися завдання підви-
щення самосвідомості при вивченні свого організму, 
визначення енергетичних витрат на ті чи інші фізичні 
вправи, уміння об’єктивно оцінювати самопочуття і 
працездатність. 

Доцільність використання щоденника самокон-
тролю в процесі експериментальної роботи поляга-
ла в отриманні достовірної комплексної інформації і 
об’єктивної оцінки на всіх етапах самостійних занять 
студентів. Це давало можливість при виконанні само-
стійних занять фізичними вправами дотримуватись 
принципів дозування навантажень, а також відповід-
но до рекомендацій Л.Я.Іващенко і Н.П.Страпко [3] 
дотримуватись оптимальних пульсових режимів під 
час їх проведення (див. табл. 1).

Важливим етапом прилучення студентської моло-
ді до цінностей фізичної культури було впровадження 
програми самостійних занять фізичними вправами, 
яка передбачала введення оптимального рухового ре-
жиму для кожного студента. Рекомендований режим 
був необхідний для того, щоб доповнити обов’язкові 
навчальні заняття з фізичного виховання і компенсу-
вати відсутню частину природного рухового наван-
таження, яке повинні одержувати студенти протягом 
дня. Реалізуючи на практиці руховий режим, студенти 
користувалися розробленими для експериментальної 
групи рекомендаціями, які містять поради щодо про-
ведення ранкової гігієнічної гімнастики, загартування, 
фізкультурних пауз під час самопідготовки, прогуля-
нок на свіжому повітрі, походів вихідного дня і занять 
фізичними вправами на розвиток сили, швидкості, ви-
тривалості й гнучкості.

Рис. 1. Форми організації самостійний занять студентів експериментальної групи щодо прилучення їх до 
цінностей фізичної культури.

Самостійні заняття з фізичного виховання
студентів експериментальної групи
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Одною з основних форм прилучення студентської 
молоді до цінностей фізичної культури були самостій-
ні заняття фізичними вправами. У експериментальній 
групі рекомендувалося проводити самостійні трену-
вальні заняття за принципом комплексної спрямова-
ності. Тобто на розвиток фізичних якостей, зміцнення 
здоров’я, підвищення загальної працездатності. Са-
мостійні заняття включали фізичні вправи з різних 
видів спорту, а саме: тривалий не інтенсивний біг, 
спортивні ігри, вправи на удосконалення координа-
ційних здібностей і силових показників. Паралельно 
вирішувалися завдання розвитку основних фізичних 
якостей з урахуванням тижневого рухового режиму, 
стану здоров’я, фізичної підготовленості й особли-
востей життєдіяльності студента. Експериментальна 
програма самостійних занять фізичними вправами 
передбачала три варіанти рекомендацій щодо гармо-
нійного розвитку студентів.

Перший варіант рекомендацій передбачав викорис-
тання фізичних вправ переважно циклічного характе-
ру, які проводяться неперервним методом протягом 
10-30 хвилин з потужністю 60-70 % від максимальної 
інтенсивності. Для розвитку загальної витривалості 
ми пропонували найрізноманітніші фізичні вправи та 
їх комплекси, що відповідають таким вимогам: віднос-
но проста техніка виконання; активне функціонування 
переважної більшості скелетних м’язів; можливість 
дозування та регулювання тренувального наванта-
ження. Найбільш оптимальним методом розвитку ви-
тривалості у студентів був інтервальний метод, через 
низький рівень фізичного стану і здоров’я студентів. 
Тому ми пропонували пробігання 600-метрових від-
різків 2-5 разів з інтервалами 2 хв., інтенсивністю на-
вантаження 50-60 % від максимального споживання 
кисню, темп 2,5-3 хвилини. При визначенні бігового 
навантаження кожний студент ураховував свої мож-
ливості і фізичну підготовленість. Для різних рівнів 
фізичної підготовленості рекомендувалися різні тре-
нувальні засоби: початківцям – легкий рівномірний 
біг від 20 до 30 хв. при пульсі 120-130 ударів за хвили-
ну; студентам спортсменам тривалий рівномірний біг 
від 60 до 120 хв. при пульсі 132-144 ударів за хвилину, 
тренування проводилось раз на тиждень; добре підго-
товленим бігунам – кросовий біг від 30 до 90 хвилин 
при пульсі 144-156 ударів за хвилину, тренування про-
водилось 1-2 рази на тиждень.

Другий варіант рекомендацій самостійних за-
нять фізичними вправами передбачав використання 
швидкісно-силових і силових вправ. Першочергова 
роль у гармонійному фізичному розвитку студентів 
належить силовим вправам, які формують не тільки 

рухи тіла, але й виробництво енергії. Для експеримен-
тальних груп ми рекомендували застосування наван-
тажень з обтяженням 30-50 % від максимального, яке 
сприяло значному підвищенню силових можливостей 
до 18 %. Тренування студентів з навантаженням 70-90 
% від максимального сприяли нарощуванню м’язової 
маси, значно поліпшували силові якості та удоскона-
лювали пропорції тіла. Так, для збільшення м’язової 
сили студентів з низьким рівнем фізичного розвитку 
рекомендувалось виконувати атлетичні вправи в 5-6 
підходах, величина обтяження 65-75 % від макси-
мальної ваги, кожна вправа повторюється 6-8 разів, 
тривалість відпочинку між підходами 2-3 хв., вправи 
виконуються в середньому темпі [8] .

Студентам з середнім рівнем фізичного розвитку 
ми рекомендували для самостійного виконання ат-
летичних вправ з величиною обтяження 75-85 % від 
максимальної ваги у 4-5 підходах з 4-6 повтореннями 
в середньому темпі і тривалістю відпочинку 1,5-2,5 
хв. [8] .

Для студентів з високим рівнем фізичного розви-
тку методика розвитку сили дещо відрізняється від 
попередніх рівнів. Так, збільшується величина об-
тяжень до 85-95 % від максимальної ваги, кількість 
підходів і повторень зменшується до 3-4 разів і відпо-
відно до 1-3 разів. Атлетичні вправи рекомендується 
виконувати у середньому темпі з тривалістю перерв 
між підходами 1-2 хвилини. В свою чергу між підхо-
дами необхідно виконувати вправи на розслаблення 
м’язів та відновлення дихання [8] .

У третьому варіанті рекомендацій щодо гармо-
нійного фізичного розвитку студентів у процесі са-
мостійних занять ми використовували комплексний 
підхід, який передбачав поєднання різноманітних 
фізичних вправ і навантажень. Таке поєднання залу-
чало до роботи як можна більше м’язів, що забезпе-
чувало удосконалення органів і систем студентів та 
всебічний фізичний розвиток. Застосування третього 
варіанту рекомендацій самостійних занять дозволяло 
студентам протягом досить тривалого часу виконува-
ти різноманітні вправи, змінювати навантаження, ра-
ціонально чергувати навантаження і відпочинок.

Висновки. 
Реалізація на практиці рекомендацій щодо гар-

монійного фізичного розвитку студентів у процесі 
самостійних занять фізичними вправами сприяло 
самовихованню, самовдосконаленню, підвищенню 
відповідальності за свою фізичну підготовленість, 
сформувало у студентів необхідні уміння і навички 
регулярно займатися фізичними вправами, покращи-
ло здоров’я. 

Таблиця 1
Пульсові режими для самостійних занять фізичними вправами

Стать Гранично 
допустимий

Для 
відновлюючи 
навантажень

Для навантажень тренувального характеру

10 хв. 20 хв. 30 хв. 40 хв. 50 хв. 60 хв.

Жінки 202 120 177 167 157 147 137 127

Чоловіки 202 130 180 172 162 152 142 132
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Регулярні й правильно дозовані фізичні вправи в 
експериментальній групі розширили функціональні 
й адаптаційні можливості серцево-судинної, дихаль-
ної, нервово-м’язової й інших систем. Це підтвердило 
і експериментальне дослідження щодо прилучення 
студентської молоді до цінностей фізичної культури в 
процесі самостійних занять. Так, в експериментальній 
групі високий рівень мали 38,5 % студентів; середній 
42,3 %; низький 19,2 % студентів. В контрольній групі 
ці показники були значно скромніші: високий рівень 
мали 26,7 % студентів; середній 40,0 %; низький рі-
вень 33,3 % студентів. 

Виконання рекомендацій самостійних занять фі-
зичними вправами дало можливість студентам усві-
домити необхідність регулярних занять гігієнічною 
гімнастикою, загартовуючими процедурами та само-
діяльними формами занять фізичною культурою і 
спортом.

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку будуть спрямовані на розробку рекомендацій 
для самостійних занять фізичними вправами, що під-
вищують у студентів стабільний психофізичний стан 
до впливу негативних факторів. 
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Фізична й психічна сфера в контексті розвитку 
студентської молоді на етапі навчання у ВНЗ

Собко С.Г.
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотації:
Показано  вплив занять фізич-
ною культурою і спортом на пси-
хічну активність студентів не-
спеціальних факультетів ВНЗ. 
Розглядаються питання систе-
моутворюючих засад цілісного 
розвитку студентської молоді: 
фізичної й психічної його сфер. 
Визначено, що психічна актив-
ність перебуває в залежності 
від фізично-оздоровчої. Отри-
мано вищі оцінки результатів 
психічної активності за п’ятьма 
шкалами модифікованої форми 
В опитувальника FPI у студен-
тів в групах спортивного вдоско-
налення. 

Собко С.Г. Физическая и психическая 
сфера в контексте развития студен-
ческой молодежи на этапе обучения в 
вузе. Показано влияние занятий физиче-
ской культурой и спортом на психическую 
активность студентов неспециальных фа-
культетов вузов. Рассматриваются вопросы 
системообразующих основ целостного раз-
вития студенческой молодежи: физической 
и психической его сфер. Определено, что 
психическая активность находится в зави-
симости от физически-оздоровительной. 
Получены высшие оценки результатов пси-
хической активности по пяти шкалам мо-
дифицированной формы В опросника FPI 
у студентов групп спортивного совершен-
ствования. 

Sobko S.G. The physical and psychical 
sphere in the context of development of 
student young people on the stage of 
teaching in the institute of higher. Influ-
ence of employments is shown a physical 
culture and sport on psychical activity of 
students of the non-special faculties of insti-
tutes of higher education. The questions of 
system resulting bases of integral develop-
ment of student young people are examined: 
physical and psychical his spheres. It is cer-
tain that psychical activity is depending on to 
physically-health-improvement. The higher 
estimations of results of psychical activity 
are got on five scales of the modified form 
of questionnaire of FPI for the students of 
groups of sporting perfection.

Ключові слова:
розвиток, студенти, актив-
ність, оцінка, шкали. 

развитие, студенты, активность, оцен-
ка, шкалы. 

development, students, activity, estimation, 
scales. 

Вступ1

У вітчизняній науці є аксіоми, серед яких 
твердження про те, що особистість не може жити, 
не розвиваючись, оскільки розвиток є основним 
способом її існування впродовж життєвого шляху [8]. 
Сформованість особистості як суб’єкта життя істот-
ною мірою визначає якість її розвитку [1].

На нашу думку, до якості розвитку особистості 
можна лише тоді апелювати, коли ми будемо ототож-
нювати його з цілісністю. 

Використовуючи підходи О.В.Киричука [5] та 
О.М.Коберника [6] щодо системоутворюючих сфер 
цілісного процесу розвитку особистості, можна кон-
статувати, що цей процес здійснюється у чотирьох 
сферах: фізичній, психічній, соціальній і духовній. Ці 
складові перебувають у діалектичній єдності та вза-
ємообумовленості: розвиток (прогресивний чи регре-
сивний) одного з них створює сприятливі або неспри-
ятливі умови для розвитку інших.

На певній стадії свого розвитку особистість почи-
нає сама свідомо організовувати власне життя, визна-
чати інтенсивність свого особистого розвитку, нама-
гатися активно впливати на процеси, що відбуваються 
в суспільстві. Найбільш зацікавленою й активною у 
процесах перетворення нашого суспільства постає 
студентська молодь [7]. 

Як зазначає академік І.Д. Бех: “студентська мо-
лодь – значний прошарок нашого суспільства, його 
соціально-економічний і духовний потенціал. Вік 
юності найчутливіший до соціальних перетворень, і 
це слід враховувати у виховному процесі вищої шко-
ли, який має стати однією з провідних цілей для цього 
вікового періоду [3, 405]. В умовах глобальних еко-
логічних, економічних, морально-духовних криз лю-
дина не має права на пасивність. Вона мусить стати 
активною у своєму діянні, творчості, самовдоскона-
ленні [3, 410]”. Отже, вектором, завдяки якому молода 
людина керує своїм власним розвитком з урахуванням 
© Собко С.Г., 2010

загальнолюдських цінностей та вимог суспільства, є 
її активність. 

 Категорія “активність” є найбільш загальним і 
широким поняттям, у межах якого забезпечується 
психолого-педагогічна інтерпретація феноменів фі-
зичного, психічного, соціального й духовного роз-
витку особистості, яка узагальнює багатоаспектні 
рівні функціонування людини як по вертикалі, так і 
по горизонталі. Тому активність розглядається як го-
товність людини до свідомого вибору місця в житті, 
її здатність максимально розкрити й реалізувати свої 
потенційні можливості, здібності, задатки, здатність 
до власної життєтворчості [6]. 

Ширина, глибина, висока професіоналізація знань, 
уміння творчо їх використовувати у обставинах, які 
постійно змінюються, знаходяться у гармонійному 
поєднанні зі здоров’ям молодої людини, її працездат-
ністю, рівнем розвитку фізичних якостей [4]. 

Аналіз стану здоров’я студентської молоді дово-
дить, що майже 90% з них мають відхилення у стані 
здоров’я, близько 50% – незадовільну фізичну підго-
товленість. Тільки протягом останніх років майже на 
40% збільшилася кількість студентської молоді, від-
несеної за станом здоров’я до спеціальної медичної 
групи. Основні причини сформованого положення – 
низький рівень фізичного здоров’я випускників шкіл, 
відсутність у них стійкої мотивації до підтримки і 
зміцнення здоров’я, дефіцит фізично-оздоровчої ак-
тивності, а по суті – хронічна гіподинамія [2]. 

Отже, актуальність проблеми та її практична зна-
чущість викликали необхідність проведення нами до-
слідження, яке виконане згідно з планом НДР кафедри 
фізичного виховання і оздоровчої фізичної культури 
Кіровоградського державного педагогічного універ-
ситету ім. В.К.Винниченка. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета полягала в аналізі впливу занять фізичною 

культурою і спортом студентів неспеціальних факуль-
тетів ВНЗ на їх психічну активність.
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Результати досліджень
Змістову сторону поняття “фізично-оздоровча 

активність” характеризує стійке динамічне особис-
тісне утворення. Це не окрема риса особистості, а її 
інтегральна якість, що складається з комплексу фізич-
них, емоційних, інтелектуальних, характерологічних 
властивостей, які виявляються у вільній, ініціативній, 
внутршньо потрібній фізично-оздоровчій діяльності 
[6].

Фізично-оздоровча діяльність може характеризу-
ватися наступними параметрами: інтенсивністю учас-
ті (частота проведення й витрати часу на заняття, їх 
регулярність); видом участі (заняття окремими вида-
ми спорту, загальною фізичною підготовкою); локалі-
зацією (по місцю навчання, по місцю проживання, в 
зонах відпочинку); формами організації (в організова-
них групах, самостійно, з товаришами, у колі сім’ї); 
рівнем фізично-оздоровчої діяльності (заняття за дер-
жавними програмами з фізичного виховання, заняття 
масовою фізичною культурою тощо). 

 Період навчання студентської молоді характери-
зується великою кількістю потреб, що свідчить про 
багатство її емоцій. Потреби молоді та похідні від них 
трансформації: мотиви, інтереси, прагнення, бажан-
ня, переконання, ціннісні орієнтації – представляють 
основну і рухому силу поведінки молодої людини, 
її збудження і мету. Ці збудження слід розглядати як 
ядро особистості, саму суттєву характеристику, виток 
особистісної (психічної) активності студентської мо-
лоді. 

Відтак, змістовою стороною поняття “психічна 
активність особистості” є динамічне системне ієрар-
хічне утворення, нижчою сходинкою якого є життєві 
(матеріальні й духовні) потреби, а вищою – ціннісно-
смислова свідомість та життєва позиція особистості, 
яка складається з комплексу емоційних, інтелектуаль-
них, вольових властивостей і виявляється в різних ви-
дах діяльності [6]. 

Для оцінки психічної активності студентської 
молоді нами використовувалась модифікована фор-
ма В опитувальника FPI. Опитувальник складається 
з 12 шкал; форма В відрізняється від повної форми 
вдвічі меншою кількістю питань. Відповідно до мети 
дослідження, нами було відібрано 5 шкал із загальною 
кількістю питань 63.

Із загальної кількості досліджуваних (270 осіб), 
нами оброблялись результати 240 респондентів, 
оскільки не враховувались позитивні відповіді на 

перше питання опитувальника, що вказувало на 
небажання студентів приймати участь у дослідженні. 

Оцінки по п’ятій шкалі сприяли аналізу відвертості 
відповідей студента, тому низькі результати не 
враховувались, оскільки не були свідченням достатньої 
відвертої взаємодії з людьми та самокритичності.

Отримані по п’яти шкалам результати дозволили 
побудувати графічне зображення профілю особистості 
та виділити низькі (1 – 3 бали), середні (4 – 6 балів) й 
високі (7 – 9 балів) оцінки.

Аналіз отриманих даних свідчить, що за першою 
(депресивність) та другою шкалою (роздратованість) 
100% результатів знаходяться в межах середнього 
рівня. 96,7% результатів за третьою шкалою 
(товариськість) також відповідають середньому рівню, 
а 3,3% – низькому. У четвертій шкалі (врівноваженість) 
результати розподілились наступним чином: 90% – на 
середньому рівні і 10% – на високому. Результати по 
п’ятій шкалі (відкритість) всі отримали оцінку, що 
відповідає середньому рівню.

Таким чином, виявлена за модифікованою нами 
методикою оцінка психічної активності студентської 
молоді не дозволяє констатувати про достатній її 
рівень, оскільки переважна більшість результатів 
відповідає середнім його показникам.

Надалі нами був проведений розподіл студентів на 
дві групи. Так, перша група складалась зі студентів, 
що були задіяні в навчально-виховному процесі з 
фізичного виховання відповідно до навчального 
плану (2 години на тиждень), а друга – наповнилась 
студентами зі складу груп спортивного вдосконалення 
(4 години на тиждень і участь у змаганнях різного 
рангу).

Порівняльний аналіз результатів дослідження 
оцінки психічної активності двох груп дає можливість 
констатувати наступне:

- за I шкалою переважна більшість респондентів 
першої групи 87,5% (105) отримали середню оцінку, 
12,5% (15) – низьку. У другій групі ці показники 
становлять 5% (6) та 95% (114) відповідно.

- за II шкалою – 86,7% (104) досліджуваних першої 
групи мають середню оцінку, 13,3% (16) – низьку. В 
другій групі – 15% (18) та 85% (102) відповідно.

- за III шкалою розподіл результатів був наступним: 
у першій групі 83,3% (100) досліджуваних отримали 
середню оцінку, 16,7% (20) – високу; у другій групі 
38,3% (46) та 61,7% (74) відповідно.

- оцінка результатів IV шкали у першій групі 

Таблиця 1
Оцінка психічної активності студентської молоді

№ Шкали

Перша група Друга група
Оцінка

Висока Середня Низька Висока Середня Низька
абс % абс % абс % абс % абс % абс %

1 Депресивність - - 79 65,8 41 34,2 - - 30 25 90 75
2 Роздратованість - - 74 61,7 46 38,3 - - 42 35 78 65
3 Товариськість 30 25 90 75 - - 74 61,7 46 38,3 - -
4 Врівноваженість 117 97,5 3 2,5 - - 120 100 - - - -
5 Відкритість 47 39,2 73 60,8 - - 120 100 - - - -
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є високою для 97,5% (117) та середньою – для 
2,5% (3) респондентів. В другій групі 100% (120) 
досліджуваних отримали високі оцінки.

- аналогічні IV, отримані результати V шкали. 
Зокрема у першій групі 77,5% (93) студентів мають 
середню оцінку, 22,5% (27) – високу; у другій групі всі 
оцінки є високими (табл.1).

Таким чином, аналіз результатів досліджуваних 
груп вказує на вищі оцінки результатів в групі 
спортивного вдосконалення за п’ятьма шкалами в 
середньому на 34,0% . 

Висновки
1. Аналіз літературних джерел, практики роботи 

у ВНЗ дозволяє констатувати, що період навчання у 
вищих навчальних закладах – це час найбільш інтен-
сивного всебічного розвитку молодої людини. Саме 
в цей період формуються основи професіоналізму 
майбутнього вчителя, його світогляд, життєві ідеали 
й переконання. При цьому активність молодої люди-
ни стає тим вектором, завдяки якому вона керує своїм 
власним розвитком з урахуванням загальнолюдських 
цінностей та вимог суспільства. 

2. Визначили, що психічна активність студентської 
молоді перебуває в залежності від фізично-оздоровчої, 
тобто від кількості занять фізичною культурою і спор-
том.

3. Отримали вищі оцінки результатів психічної ак-
тивності в середньому на 34,0% за п’ятьма шкалами 
у студентів, які займались в групах спортивного вдо-
сконалення. 

Реалізація пункту 1.4 наказу № 642 від 09.07.2009 
р. МОНУ “Про організацію вивчення гуманітарних 
дисциплін за вільним вибором студента” (збільшен-
ня кількості годин на заняття студентською молоддю 
фізичною культурою і спортом) дозволяє вже сьогодні 
говорити про суттєву корекцію у навчально-виховному 
процесі вищої школи. Майбутнє системне виконання 
зрізів на постійному контингенті досліджуваних до-
зволить визначити динаміку (чи певну еволюцію) 
впливу занять фізичною культурою і спортом на його 
(контингент) психічну активність.

Підвищення рівня особистісної (психічної) ак-
тивності не тільки забезпечить краще оволодіння 
професійно-педагогічними знаннями, уміннями й на-
вичками майбутніми вчителями, але й буде сприяти 
високому науковому рівню їх професійної готовності. 
А головне, в реальній педагогічній діяльності створить 
умови для професійної стабільності вчительських ка-
дрів, розширить розуміння ними відповідальності за 
результати своєї діяльності, розуміння переваги висо-
коінтелектуальної, фізично сильної, духовно багатої 
особистості. 

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем фізичного ы пси-
хічного розвитку студентської молоді.
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антропометричний профіль студентів юнацького віку
Станішевська Т.І., Галько Т.І.

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького

Анотації:
Розглянуто основні анатомо-
морфологічних особливості будо-
ви тіла здорових юнаків-студентів. 
Обстежуваний контингент склали 
90 юнаків-волонтерів. Вік студен-
тів становить від 17 до 21 року. В 
етнічному аспекті більшість об-
стежуваних українці, що постійно 
проживають у південно-східних 
регіонах України. Серед студентів 
було виділено три основних сома-
тотипа: астенічний, нормостеніч-
ний, гіперстенічний. Морфофунк-
ціональні ознаки організму хлопців 
характеризувалися безперервною 
індивідуальною мінливістю і дис-
кретністю.

Станишевская Т.И., Галько Т.И. Антропо-
метрический профиль студентов юно-
шеского возраста. Рассмотрены основные 
анатомо-морфологические особенности 
строения тела здоровых юношей-студентов. 
Обследуемый контингент составили 90 
юношей-волонтеров. Возраст студентов 
- от 17 до 21 года. В этническом аспекте 
большинство обследуемых украинцы, кото-
рые постоянно проживают в юго-восточных 
регионах Украины. Среди студентов было 
выделено три основных соматотипа: асте-
нический, нормостенический, гиперстени-
ческий. Морфофункциональные признаки 
организма юношей характеризовались 
беспрерывной индивидуальной изменчиво-
стью и дискретностью.

Stanishevskaya T.I., Galko T.I. Anthro-
pometric type of students of youth 
age. The basic anatomic morphological 
features of structure of body of healthy 
youths-students are considered. The 
inspected contingent was made by 90 
youths-volunteers. Age of students - from 
17 to 21 years old. In an ethnic aspect 
most inspected Ukrainians which con-
stantly live in the south-east regions of 
Ukraine. Among students it was selected 
three basic somatotype: asthenic, nor-
mosthenic, hypersthenic. Morphofunc-
tional the signs of organism of youths 
were characterized continuous individual 
changeability and discreteness.

Ключові слова:
соматотип, нормостеніки, асте-
ніки, гіперстеніки.

соматотип, нормостеники, астеники, ги-
перстеники.

somatotype, asthenic, hypersthenic, 
normosthenic.

Вступ.1

Юнацький вік являє собою особливий, пере-
ломний етап в індивідуальному розвитку організму 
людини. У віці 17 – 21 року закінчується біологіч-
не дозрівання організму й відбувається соціальне 
становлення особистості [1,2]. У цьому періоді в 
основному закінчується ріст тіла в довжину, стабі-
лізується статева зрілість, а енергетичні витрати на 
одиницю маси тіла наближаються до відповідних 
показників у дорослих [5]. Остаточне біологічне 
формування організму цього віку ще не закінчене й 
знання його особливостей у цей період дозволяє роз-
робити методи цілеспрямованого впливу для досяг-
нення гармонічного розвитку організму й збереження 
його здоров’я [6].

На думку багатьох авторів, зовнішньою, найбільш 
доступною дослідженню характеристикою цілісного 
організму є соматотип, що може виступати як основа 
конституційної діагностики й оцінки фізичного роз-
витку [1, 2, 7]. 

Разом з тим спостерігається недостатня досліджу-
ваність проблеми діагностики й оцінки фізичного 
розвитку молоді у віці 17 – 21 року з урахуванням 
зовнішнього оточуючого середовища. Тому є необ-
хідність у вивченні зазначених проблем.

Робота виконана у відповідності до плану НДР 
кафедри анатомії та фізіології людини i тварин Мелі-
топольського державного педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи було вивчення основних анатомо-

морфологічних особливостей будови тіла здорових 
юнаків-студентів у віці від 16 до 21 року. За конститу-
ціональними особливостями юнаків було поділено по 
соматотипах та визначено відсоток кожного типу від 
загальної кількості вибірки обстеженого студентсько-
го контингенту.

Методи і організація досліджень. Обстежуваний 
контингент склали 90 юнаків-волонтерів, студентів 
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Мелітопольського державного педагогічного універ-
ситету ім. Б. Хмельницького, що відповідають юнаць-
кій віковій групі, віком від 17 до 21 року. В етнічному 
аспекті більшість обстежуваних українці, що постій-
но проживають у південно-східних регіонах України.

Вибір методичних прийомів та обсяг досліджень 
визначався цілями й завданнями роботи. У ході дослі-
дження не були порушені біотичні норми та правила 
проведення експерименту.

Антропометричне обстеження включало визначен-
ня 16 вимірювальних ознак у юнаків, за результатами 
яких здійснювався розрахунок основних компонентів 
тіла, площі тіла, індексу Кєтлє [5]. Склад тіла фракці-
онувався на жировий, м’язовий і кістковий компонен-
ти з обчисленням їх абсолютних і відносних значень. 

Класифікація конституціональних типів серед об-
стежуваного контингенту здійснювалася за методи-
кою М.В. Черноруцького [7]. Відповідно значенню 
індексу фізичного розвитку Піньє (ІП), юнаків було 
розподілено по соматотипах: астенічний при ІП>30, 
гіперстенічний при ІП<10 і нормостенічний тип при 
10<ІП<30 [6].

На підставі отриманих антропометричних даних 
обчислювалась площа поверхні тіла, абсолютні по-
казники основних компонентів тіла: абсолютна маса 
жирової тканини, абсолютна маса м’язової тканини, 
абсолютна маса кісткової тканини.

Площа поверхні тіла обчислювалася з 
використанням формули У. Ісаксона: 

S = (100+W+(H - 160))/100,                   (1)

де S – площа тіла (м2); W – вага тіла (кг); H – до-
вжина тіла (см).

Абсолютні значення основних компонентів тіла 
розраховувались за формулою Я. Матейко .Загальна 
кількість жирової тканини розраховувалося за форму-
лою: 

D=d·S·k,                                          (2)
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де D – загальна кількість жиру (кг); d – середня 
товщина підшкірного жиру разом зі шкірою (мм); S – 
поверхня тіла (м2); k – константа, яка дорівнює 0,13.

При цьому товщина підшкірної жирової кліткови-
ни разом із шкірою обчислювалася по формулі:

 d=d1+d2+d3+d4,                                (3)

де D – товщина підшкірної жирової клітковини 
разом із шкірою; d1, d2, d3, d4 – товщина шкірно-
жирових складок відповідно під нижнім кутом 
лопатки, на задній поверхні плеча, на животі праворуч 
від пупка, на латеральній поверхні гомілки (мм).

Визначення м’язового компоненту. Одним з 
основних компонентів складу тіла є м’язова маса, 
на вираженість якої впливають фактори зовнішнього 
середовища (соціальні умови, харчування, руховий 
режим). Для визначення абсолютної кількості м’язової 
тканини використалась наступна формула: 

М=L·r2·k,                                        (4)

де M – абсолютна маса м'язової тканини, кг; L – 
довжина тіла, дів; r2 – квадрат середньої величини 
радіусів плеча, передпліччя, стегна й гомілки без під-
шкірного жиру й шкіри, см; k – константа, яка дорів-
нює 6,5.

Визначення кісткового компоненту. Процентний 
вміст кісткової тканини визначали за формулою: 

Q=L·O2·k,                                  (5)

де Q – абсолютна маса кісткової тканини (кг), L – 

довжина тіла (см); O2 – квадрат середньої величини 
дистальних діаметрів плеча, передпліччя, стегна, го-
мілки; k – константа, яка дорівнює 1,2.

Крім того, у даному дослідженні наряду із ростово-
ваговими показниками був використаний індекс Кєтлє 
(IK), що розраховувався за формулою: 

IK= W/L2,                                  (6) 

де W – вага тіла (кг), L – довжина тіла (см).
 Всі отримані при вимірах й обчисленнях дані за-

носилися у карту індивідуального антропометрично-
го обстеження/

Оцінка вірогідності розходжень між даними до-
сліджуваних груп проводилася з використанням 
t-критерію Ст'юдента для дослідження вибірок з не-
рівним числом спостережень. 

Результати дослідження.
Загальне антропометричне вивчення всього дослі-

джуваного контингенту юнаків включало аналіз осно-
вних групових розмірних показників і характеристик 
компонентного складу тіла. Середні значення антро-
пометричних показників юнаків відповідали віковим 
нормативним показникам та мали наступні значення: 
показник росту юнаків дорівнював 176,4±0,26 см, 
маси тіла – 68,4±0,22 кг, ширини плечей 52,8±0,11см, 
діаметру плеча 28,7±0,09 см, діаметру передпліччя 
25,4±0,07, стегна – 53,0±0,13 см, гомілки – 35,0±0,06 
см (табл. 1).

При оцінці компонентного складу тіла юнаків всі-
єї вибірки необхідно відзначити перевагу м’язового 
компонента 44,7±0,11%, достатню масу жирової тка-
нини 23,2±0,20% і масу, що перебуває в межах вікової 

Таблиця 1
Антропометричний профіль юнаків-студентів у віці від 17 до 21 року

Антропометричні показники
Визначені величини (n = 90)

М сер. m Мmin Mmax σ

ріст, см 176,4 0,26 157 190 5,5

вага, кг 68,4 0,22 56 84 5,7

ширина плечей, см 52,8 0,11 48 63 2,1

діаметр, см

плеча 28,7 0,09 24 36 2,6

передпліччя 25,4 0,07 22 31 1,6

стегна 53,0 0,13 45 62 2,8

гомілки 35,0 0,06 31 39 1,9

 Таблиця 2
Компонентний склад тіла юнаків 17 – 21 року

Компонентний склад тіла
Визначені величини (n = 90)

М сер. m Мmin Mmax σ
Відносна маса жирової тканини, % 23,2 0,20 10,1 36,4 6,4
Відносна маса м'язової тканини, % 44,7 0,11 35,9 49,9 3,9
Відносна маса кісткової тканини, % 19,0 0,14 9,1 27,8 2,7
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норми, кісткової тканини 19,0±0,14% (табл. 2). 
За нашим даними середньогрупові розмірні пара-

метри юнаків 17 – 21 року, що постійно проживають 
у південно-східних регіонах України не мають досто-
вірних розходжень в антропометричних показниках 
з юнаками, що проживають на території центральної 
України [1,2]. 

Серед юнаків-студентів Мелітопольського дер-
жавного педагогічного університету нами виявлено 3 
конституціональних типи: нормостенічний, астеніч-
ний та гіперстенічний. Для юнаків нормостенічного 
конституціонального типу характерний був середній 
зріст вище 165 см, середній ступінь розвитку кіст-
кового й жирового компонентів, виражений рельєф 
мускулатури. Грудна клітина мала циліндричну фор-
му, живіт достатньо прямій, спина звичайна, рідше, 
сутула [6, 7].

Середні значення антропометричних показни-
ків юнаків нормостенічного конституціонального 
типу були наступні: зріст – 176,9±0,3 см, маса тіла – 
68,1±0,4 кг, ширина плечей – 54,5±0,2 см, діаметр пле-
ча – 30,4±0,2 см; діаметр передпліччя – 26,1±0,16 см, 

стегна – 52,7±0,2 см, гомілки – 35,6±0,14 см (табл. 3). 
Необхідно відмітити, що ряд показників юнаків нор-
мостенічного конституціонального типу не мав значи-
мих відмінностей від середньогрупових даних. Серед 
90 обстежених юнаків представники нормостенічної 
конституції склали 61,11 % від всієї вибірки.

Для юнаків астенічного конституціонального типу 
характерним був зріст вище 165 см, порівняно низь-
кий розвиток жирової й м’язової тканини, плоска або 
впала грудна клітина, впалий живіт, як правило сутула 
спина [7]. 

Середні значення зросту юнаків астенічного кон-
ституціонального типу склали 181,7±0,3 см, маси 
тіла – 63,8±0,03 кг, ширини плечей – 50,9±0,14 см, 
діаметру плеча – 26±0,1 см, діаметру передпліччя – 
23,7±0,13 см, стегна – 50,4±0,11 см, гомілки – 32,8±0,1 
см (табл. 3).

Нами відмічено, що ряд соматометричних показ-
ників юнаків астенічного конституціонального типу 
мав ряд значимих відмінностей від середньогрупових 
даних. Для юнаків астенічного конституціонального 
типу характерний більш високий зріст, але менші по-

Таблиця 3
Антропометричні показники юнаків різних соматотипів

Антропометричні 
показники

(М±m)
n = 90

Соматотипи 
Нормостенічний

(М±m)
n = 55

Астенічний
(М±m)
n = 24

Гіперстенічний
(М±m)
n = 11

Ріст, см 176,4± 0,26 176,9±0,3 181,7±0,3 168,2±0,6
Вага, кг 68,4±0,22 68,1±0,4 63,8±0,03 74,8±0,7
Ширина
 плечей, см 52,8±0,11 54,5±0,2 50,9±0,14 52,5±0,2

Діаметр 
плеча, см 28,7±0,09 30,4±0,2 26,4±0,11 29,3±0,3

Діаметр 
передпліччя, см 25,4±0,07 26,1±0,16 23,7±0,13 26,3±0,2

Діаметр стегна, 
см 53,0±0,13 52,7±0,2 50,4±0,11 57,2±0,3

Діаметр
гомілки, см 35,0±0,06 35,6±0,14 32,8±0,1 36,7±0,16

 Таблиця 4
Компонентний склад тіла юнаків різних конституціональних типів

Компонентний 
склад тіла

М+m
n = 90

Соматотипи юнаків

Нормостенічний
(М±m)
n = 55

Астенічний
(М±m)
n = 24

Гіперстенічний
(М±m)
n = 11

Відносна маса 
жирової
тканини, %

23,2±0,20 24,3±0,11 21,3±0,3 25,7±0,16

Відносна маса 
м'язової 
тканини, %

44,7±0,11 45,6±0,10 43,1±0,3 41,9±0,14

Відносна маса 
кісткової 
тканини, %

19,0±0,14 18,1±0,12 20,0±0,4 19,1±,12
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казники маси тіла, ширини плечей і діаметральних 
розмірів плеча, передпліччя, стегна й гомілки [7]. Се-
ред 90 обстежуваних юнаків представники астенічної 
конституції склали 26,7% від всієї вибірки.

Середні значення зросту юнаків гіперстенічно-
го конституціонального типу дорівнювали 168,2±0,6 
см, маси тіла – 74,8±0,7 кг, ширини плечей – 52,5±0,2 
см, діаметру плеча 29,3±0,3 см, діаметру передпліччя 
26,3± 0,2 см, стегна – 57,2±0,3 см, гомілки – 36,7±0,16 
см. Хлопці гіперстенічного конституціонального типу 
характеризувалися високими балами жирової тканини 
й відносно низькими балами кісткової тканини, тоді 
як мускулатура була розвинена середньо або слабко 
(табл. 4). 

Ряд показників юнаків астенічного конституціо-
нального типу має значимі відмінності від середньо-
групових даних. Для юнаків гіперстенічного кон-
ституціонального типу характерний не тільки більш 
низький ріст, але й більш високі показники маси тіла, 
діаметру стегна й гомілки.

Серед 90 обстежених юнаків представники гіпер-
стенічної конституції склали 12,2 % від всіх обстеже-
них хлопців.

Висновки.
Таким чином, серед юнаків-студентів у віці від 17 

до 21 року були виявлені 3 конституціональних типи: 
нормостенічний, астенічний та гіперстенічний.

Морфофункціональні ознаки організму хлоп-
ців характеризувалися безперервною індивідуаль-
ною мінливістю і дискретністю, що складали окремі 
індивідуально-типологічні групи з переважанням 

нормостенічного (61%) і найменше зустрічаємого гі-
перстенічного (12,2%) соматотипів.

Подальші дослідження будуть спрямовані на ви-
вчення біохімічних показників крові, взаємозв’язку 
гормону кортизолу та гормонів щитоподібної зало-
зи з конституціональними особливостями студентів 
юнацького віку.
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Оцінка когнітивних функцій у дітей з порушеннями 
зору за допомогою ігрового методу

Статьєв С. І.
Класичний приватний університет

Анотації:
Розглянуто когнітивні функції ді-
тей з порушеннями зору за до-
помогою ігрового методу. У до-
слідженні приймало участь 10 
дітей з порушенням зору експе-
риментальної групи та 10 дітей 
контрольної групи без порушен-
ня зору. Вік дітей - 5-6 років. По-
казано напрямки адаптація дітей 
до навколишнього середовища. 
Доведено, що ігровий метод дає 
чітку оцінку розвитку когнітивних 
функцій у дітей з порушеннями 
зору. В подальшому метод до-
зволяє проводити реабілітаційні 
заходи для покращення стану зо-
рового аналізатора дітей.

Статьев С.И. Оценка когнитивных функ-
ций у детей с нарушениями зрения с по-
мощью игрового метода. Рассмотрены 
когнитивные функции детей с нарушениями 
зрения с помощью игрового метода. В иссле-
довании принимали участие 10 детей с нару-
шением зрения экспериментальной группы и 
10 детей контрольной группы без нарушения 
зрения. Возраст детей - 5-6 лет. Показаны 
направления адаптация детей к окружаю-
щей среде. Доказано, что игровой метод 
дает четкую оценку развития когнитивных 
функций у детей с нарушениями зрения. В 
дальнейшем метод позволяет проводить 
реабилитационные меры по улучшению со-
стояния зрительного анализатора детей.

Statiev S. I. Assessment cognitive 
functions in children with visual 
impairment by playing method. The 
cognitive functions of children are 
considered with paropsiss by a playing 
method. In research 10 children with a 
paropsis (experimental group) and 10 
children (control group) took part without 
a paropsis. Age of children - 5-6 years. 
Directions are rotined adaptation of children 
to the environment. It is well-proven that a 
playing method gives the clear estimation 
of development of cognitive functions for 
children with paropsiss. In future a method 
allows to conduct rehabilitation measures 
on the improvement of the state of visual 
analyzer of children.

Ключові слова:
короткозорість, далекозорість, 
косоокість, ігровий метод.

близорукость, дальнозоркость, косоглазие, 
игровой метод.

nearsightedness, farsightedness, 
strabismus, gaming method.

Вступ. 1

Зір у дітей формується в міру їхнього росту й 
має свої особливості. Найбільш інтенсивно цей про-
цес походить від 1-го до 5-го року життя. Ріст очного 
яблука триває до 14-15 років. До цього часу довжина 
осі ока стає в середньому 24 мм. Відповідно із цим 
змінюється й заломлююча сила ока, що позначається 
на здатності ока бачити предмети чітко - гостроті зору. 
Гострота зору рівняється 1.0 D (діоптрії), формується 
в дітей не відразу, а залежить від віку. Так, при на-
родженні більшість дітей схильні до далекозорості, 
і тільки з 6-ти років збільшується число дітей з нор-
мальним зором. Однак, від 3-х до 7-мі років причи-
ною зниження зору в дітей буває короткозорість. Крім 
того, в 2х-3х літньому віці найбільш активно форму-
ється робота обох очей, тому саме в цьому віці може 
виникнути косоокість [4]. Вивчення впливу система-
тичних занять циклічними фізичними вправами (біг, 
плавання, ходьба на лижах) помірної інтенсивності 
в сполученні з гімнастикою для очей показало, що в 
людей з короткозорістю середнього ступеня не тільки 
підвищується загальна витривалість, але й значно по-
ліпшується зір. Фізичні вправи сприятливо впливають 
на орган зору дітей [2].

 У профілактиці порушення зору та його від-
новленні важливу роль відіграють фізичні впра-
ви (Е.С.Аветисов, Т.А.Власова, В.П.Єрмаков, 
В.А.Кручинін, Є.Н.Кузнецов, М.С.Певзнер, 
Л.С.Сековець, Б.В.Сермеєв, Б.Г.Шеремет та ін.), що 
вимагають адекватної методики їх застосування. Зо-
крема, перспективним є вдосконалення методики 
вправ для розвитку фізичних якостей, що забезпечу-
ють гармонійність фізичного розвитку дітей дошкіль-
ного віку з вадами зору. Важливе значення в цьому 
аспекті має розробка спеціальних адаптованих рух-
ливих ігор та ігрових вправ для корекції порушених 
функцій зору в дітей з патологією зору [1]. 

© Статьєв С. І., 2010

Після аналізу літературних джерел ми дійшли до 
висновку, що проблема адаптації дітей з порушення-
ми зору до навколишнього середовища є дуже акту-
альною, але оцінці та розвитку когнітивних функцій 
приділяється недостатньо уваги. Тому ця проблема і 
стала предметом нашого дослідження.

Тема дослідження входить до плану науково-
дослідних робіт Класичного приватного університету 
« Корекційна педагогіка дітей дошкільного віку». До-
слідження виконане відповідно до основних напрямів 
Національної програми „Діти України” в галузі корек-
ційної педагогіки, психології, теорії і методики фізич-
ного виховання.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: дослідження когнітивних функцій 

за допомогою ігрового методу та адаптація дітей з 
порушеннями зору до навколишнього середовища. В 
нашій роботі ми використовували ігровий метод, як 
засіб дослідження та розвитку когнітивних функцій, 
профілактики порушення зору, тому що гра дає мож-
ливість дитині дошкільного віку відволіктися від сто-
ронніх факторів і повністю розкрити свій потенціал.

 Нами були поставлені наступні завдання дослі-
дження: оцінити початковий рівень розвитку ког-
нітивних функцій та адаптації дітей з порушеннями 
зору до навколишнього середовища; запропонувати 
комплекс різноманітних ігор для покращення рівня 
розвитку когнітивних функцій, оцінити ефективність 
запропонованих засобів фізичної реабілітації. 

Для досягнення визначених завдань використову-
вались наступні методи: 

1. Аналіз літературних джерел.
 2. Педагогічні методи дослідження (навчання, 

спостереження, бесіда).
 3. Медико - біологічні методи дослідження ( 

оцінка образної пам’яті та уваги, оцінка механічного 
запам’ятовування, оцінка рівня сформованості зоро-
вої пам’яті). 



проблеми фізичного виховання і спорту   № 5 / 2010

137

Оцінка образної пам’яті та уваги.
 Ми розклали на столі 5 предметів, які не пов’язані 

між собою за змістом і які неможливо згрупувати: 
м’яч, книга, тарілка, молоток, груша. Потім запропо-
нували дітям уважно розглянути їх протягом 2 хвилин 
і запам’ятати, що де лежить. Коли діти відвернулись, 
ми поміняли місцями предмети.

 Кожна правильна відповідь оцінювалась одним 
балом і таким чином ми визначали рівень розвитку 
образної пам’яті та уваги за 5-бальною шкалою. 

Оцінка механічного запам’ятовування.
 Ми зачитували дитині 10 слів, не пов’язаних між 

собою за змістом: собака, дерево, літак, тарілка, буди-
нок, мама, сонце, море, помідор, стілець. Вона пови-
нна була їх запам’ятати і відразу ж після прочитання 
відтворити.

 Кожна правильна відповідь оцінювалась одним 
балом і таким чином ми оцінили рівень механічно-
го запам’ятовування у дітей з порушенням зору за 
10-бальною шкалою.

 Оцінка рівня сформованості зорової пам’яті.
 Дітям роздали 5 карток різного кольору і 5 таких 

самих карток з наклеєними на них портретами людей: 
немовляти, дівчинки, юнака, жінки, діда. Ми запро-
понували запам’ятати п’ять кольорових карток із на-
клеєними на них портретами , причому треба було 
запам’ятовувати і портрет, і колір картки, на якій він 
зображений. Час запам’ятовування- 10 секунд. Через 
кілька секунд дітям показували кольорові картинки 
без портретів. Діти повинні були відповісти на картці 
якого кольору був той чи інший портрет.

 Правильно вибраний портрет оцінювався одним 
балом і таким чином ми оцінювали рівень сформова-
ності зорової пам’яті за 5-ти бальною шкалою.

 4. Метод статистичного аналізу.
Результати дослідження. 
Дослідження проводилось у дошкільному на-

вчальному закладі комбінованого типу №254 для ді-
тей з порушенням зору в м. Запоріжжя. У дослідженні 
приймало участь 10 дітей з порушенням зору експе-
риментальної групи та 10 дітей контрольної групи без 
порушення зору. У дітей експериментальної групи 
було виявлено такі порушення зору: короткозорість, 
далекозорість, косоокість.

 Експеримент проводився з серпня по лютий, на 
протязі 5 місяців. На першому етапі, в серпні, було 
проведено збір інформації по проблемі адаптації дітей 
з порушенням зору до навколишнього середовища, 
було підібрано та сформовано контрольну групу, до 

якої входили діти без порушення зору та експеримен-
тальну групу, до якої входили діти з порушенням зору. 
Після цього ми провели початкові дослідження рівня 
сформованості образної пам’яті та уваги, досліджен-
ня механічного запам’ятовування, оцінку рівня сфор-
мованості зорової пам’яті. На другому етапі, з вересня 
по грудень , ми проводили реабілітаційні заходи з ді-
тьми експериментальної групи - проводились різно-
манітні ігри для розвитку когнітивних функцій, лікар-
офтальмолог проводив з дітьми гімнастику для очей. 
Також діти експериментальної групи займалися разом 
з дітьми контрольної групи за загальною програмою 
фізичного виховання в дошкільному навчальному за-
кладі. Приклади ігор для розвитку когнітивних функ-
цій, які ми запропонували дітям експериментальної 
групи:

Гра «Пари картинок».
Мета: розвивати опосередковане запам’ятовування 

і відтворення, вчити встановлювати змістові зв’язки.
Хід гри: підібрались 8 пар картинок, пов’язаних 

між собою за змістом. Ми розклали їх попарно перед 
дитиною в два ряди: олівець-альбом, вишня-малина, 
книжка-окуляри, дерево-ліс і запропонували дити-
ні роздивитися і запам’ятати всі картинки. Особлива 
увага зверталась на змістовий зв’язок, що існує між 
картинками кожної пари. Дитина помічає і називає 
цей зв’язок. Ми попередили малюка, що після того, як 
він запам’ятає, один ряд буде закрито папером, і, щоб 
відновити в пам’яті цей ряд, йому необхідно буде ви-
користати той ряд, що залишиться. Через 2-3 хвилини 
ми закривали картки верхнього ряду. Дитина назвала 
їх. Далі ми ускладнили гру, поступово збільшивши 
кількість картинок, скоротивши час їх розглядання, 
віддаливши зв’язок між картинками.

Гра «Слухай та виконуй».
Мета: розвивати увагу та слухову пам’ять.
Хід гри: ведучий називав кілька дій, але не показу-

вав їх. Потім діти відтворювали ці дії в тій послідов-
ності, у якій вони були названі ведучим. Завдання 1: 
повернути голову праворуч, повернути голову прямо, 
опустити голову вниз, повернути голову прямо. За-
вдання 2: підняти праву руку вгору, підняти ліву руку 
вгору, опустити обидві руки. Завдання 3: повернутися 
ліворуч, присісти. Завдання 4: підняти праву ногу, по-
стояти на лівій нозі, поставити праву ногу.

 На третьому етапі, у лютому, ми провели повтор-
не дослідження рівня сформованості образної пам’яті 
та уваги, також провели дослідження механічного 
запам’ятовування, оцінку рівня сформованості зоро-

Таблиця 1
Результати оцінки когнітивних функцій 

Показник До експерименту, 
М ± m

Після експеримен-
ту, М ± m

Р
(t розрах.)

Показник
норми

Образна пам’ять та ува-
га, бали 4,1 ± 0,43 4,5± 0,24

>0,05
(0,817) 5

Механічне 
запам’ятовування, бали 3,7 ± 0,27 4,8± 0,31

<0,05
(2,675) 10

Зорова пам’ять, бали 2,3 ± 0,22 4,0± 0,22
<0,05

(5,376) 5
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вої пам’яті. На четвертому етапі, у березні, ми про-
вели статистичну обробку отриманих даних, про-
аналізували їх і порахували за допомогою метода за 
критерієм Стьюдента.

Результати дослідження оцінки когнітивних функ-
цій дослідженого контингенту дітей представлено у 
табл. 1.

Висновки. 
Середній результат тесту на образну пам’ять та 

увага збільшився до 4,5±0,24 бала і наблизився до 
максимального результату в 5 балів, але приріст ре-
зультату є недостовірним (0,817). Середній результат 
тесту на механічне запам'ятовування також збільшив-
ся до 4,8±0,31бала, і хоча до максимуму (10 балів) 
наближення незначне, але приріст результату є до-
стовірним (2,675). Середній результат тесту на зорову 
пам'ять збільшився до 4,0±0,22 бала. Після проведен-

ня досліджень ми дійшли до висновку, що запропо-
новані реабілітаційні заходи позитивно впливають на 
адаптацію дітей з порушенням зору до навколишнього 
середовища. Тому ми рекомендуємо використовувати 
різноманітні ігри для розвитку когнітивних функцій 
дитини в дошкільних навчальних закладах, поступово 
ускладнюючи правила гри. 

Також ми пропонуємо використовувати гімнастику 
для очей, яку повинен проводити лікар-офтальмолог, 
вона також позитивно впливає на стан зорового аналі-
затора дітей з порушенням зору. Рекомендуємо систе-
матично проводити всі заходи, які включає в себе за-
гальна програма фізичного виховання у дошкільному 
навчальному закладі.

В подальшому планується дослідити вплив спеці-
ально підібраних ігор на стан зорового аналізатору у 
дітей з порушеннями зору.

Рис. 1. Середні результати оцінки образної пам’яті та уваги
1 – початок дослідження; 2 – кінець дослідження. 
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Рис. 2. Середні оцінки механічного запам’ятовування
1 – початок дослідження; 2 – кінець дослідження.
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Фізична культура як дзеркало соціальної історії
Тимошенко Ю.О. 

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
В основі статті – листи жителів 
УРСР, у яких розкриваються ті чи 
інші аспекти культивації фізичної 
культури в повоєнні роки. Зокрема, 
висвітлюється ситуація з віднов-
лення авіаційного спорту, аероклу-
бів, загалом ситуація в спортивній 
сфері. Автор, опираючись на метод 
історичної герменевтики, аналізує 
листи і крізь призму історії фізич-
ної культури досліджує соціальну 
історію радянської України. У тако-
му контексті фізична культура ви-
ступає складовою частиною історії 
повсякдення.

Тымошенко Ю. История физической 
культуры как зеркало социальной исто-
рии. В основе статьи – письма жителей 
УССР, в которых затрагиваются те или 
иные аспекты культивации физической 
культуры в послевоенные годы. Так, рас-
крывается ситуация с восстановлением 
авиационного спорта, аэроклубов, общая 
ситуация в спортивной сфере. Автор, опи-
раясь на метод исторической герменевти-
ки, анализирует письма и сквозь призму 
истории физической культуры описывает 
социальную историю советской Украины. 
В таком контексте физическая культура 
выступает составной частью истории по-
вседневности.

Tymoshenko Y. History of physical 
culture as a reflection of social history. 
The basic of the article consists of the 
letters of the USSR citizens, which are 
dedicated to some aspects of physical 
culture development in the years after the 
World War II. In particular, the situation 
concerning renewing air sports, airclubs 
and in general the situation in sport 
field is described. The author, within the 
framework of historical hermeneutics, 
analyses letters and describes the social 
history of soviet Ukraine through the view 
of physical culture. In this context physical 
culture shows as a part of every day 
history.

Ключові слова:
фізична культура, аероклуби, ра-
дянське повсякдення.

физическая культура, аэроклубы, совет-
ская повседневность.

physical culture, air clubs, soviet every 
day life.

Вступ. 1

Масив літератури, присвяченої історії повоєнного 
спорту досить значний, одначе її автори практично 
не зачіпають питання життя пересічних людей. Це 
не говорить про слабкість цих робіт – їх авторів про-
сто не цікавило дане питання. Відтак і фізична куль-
тура досліджувалася як самодостатнє явище, слабко 
пов’язане з соціальною дійсністю (окрім офіціозу). 

Більше уваги радянському повсякденню і місцю 
в ньому фізичної культури та спорту приділяється 
в низці мемуарних робіт (як приклад, Старостін М., 
Якушин М.), у роботах, присвячених історії того чи ін-
шого спорту, що подається в розрізі соціальної історії 
(Коршак І., Кисильов) [1]. Проте, в силу об’єктивних 
обставин вони не позбавлені певних кліше щодо опи-
су радянської дійсності. Натомість, дана розвідка – це 
один із перших кроків у дослідженні такого складного 
явища, як повсякденне життя радянських людей пер-
шої половини ХХ ст. і місце в ньому фізичної культу-
ри. У ній пропонується використати фізичну культуру 
та спорт як призму, крізь яку можна дослідити історію 
України радянського часу, опираючись, переважно, на 
метод історичної герменевтики. 

Робота виконана в межах планової теми НДР № 
1.2.7.5п кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 
«Сучасна соціально-філософська парадигма фізич-
ного виховання і спорту» (державний реєстраційний 
номер 0108U000908).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Метою даної роботи є бажання відкрити нові (ма-

ловідомі чи й не відомі) сторінки вітчизняної фізичної 
культури і спорту, показавши їх в історичному контек-
сті радянського повсякдення повоєнного часу, опира-
ючись, найперше, на архівні матеріали.

Об’єктом даного дослідження є фізична культура 
в УРСР повоєнного часу.

Предметом – виступає епістолярна спадщина – 
листи радянських людей, що відкривають нові сторін-
ки історії фізичної культури.

© Тимошенко Ю.О. , 2010

Результати дослідження та їх обговорення. 
У першій половині ХХ ст. авіаційний спорт від-

носився до військово-прикладних видів, що головним 
своїм завданням ставили підготовку спеціалістів для 
Червоної (пізніше – Радянської) Армії. В даному кон-
тексті цікавим видається дослідження наукової па-
радигми фізичної культури в СРСР у досліджуваний 
період, що стане предметом однієї з наступних статей. 
У межах даної розвідки констатуємо, що ситуація з 
авіаційним спортом у другій половині 1940-х рр. була 
досить складно, що має об’єктивне підґрунтя: наявна 
промисловість зорієнтована на випуск військової про-
дукції, пріоритети держави лежать у відбудові країни, 
потреби спортивної сфери приймаються владою, про-
те реальних можливостей їх задовольнити немає. 

Для дослідників історії авіаційного спорту ціка-
вим буде дізнатися, що в повоєнній Україні аероклуби 
діяли у Києві, Одесі, Харкові, Запоріжжі та Сталіно. 
Як свідчать матеріали, що їх вдалося віднайти у фон-
дах Центрального державного архіву громадських 
об’єднань України, якісний стан авіаційної техніки 
в них не дозволяв повною мірою виконати контроль-
ні завдання з підготовки оборонних (так у тексті – 
Ю.Т.) кадрів, оскільки ремонтна база в них відсутня, а 
літаки не оновлювалися [2]. Найскладнішою була си-
туація з літаками По-2, залишок ресурсу яких загалом 
по республіці складав у 1947 і 1948 рр. від 44 до 77%, 
а також із літаками Ут-2 у Київському та Дніпропе-
тровському аероклубах, де залишок ресурсу складав 
лише 15% від необхідного [там само]. Серед причин 
цього – об’єктивні чинники післявоєнного життя, що 
проявилися у недостатньому забезпеченні запасними 
деталями. Відтак, відсоток несправних літаків був 
досить значним. Проте, були й об’єктивні чинники 
коли, зокрема, начальники аероклубів з незрозумілих 
причин місяцями не вивозили з нафтобаз необхідного 
авіаційного палива, через що слухачі-авіатори не мо-
гли виконати необхідної програми політної підготов-
ки. Зарадити такій ситуації мала допомога ремонтних 
частин ВПС, що квартирували в УРСР, на базі яких у 



проблеми фізичного виховання і спорту   № 5 / 2010

141

жовтні 1948 – березні 1949 рр. планували відремонту-
вати 80 літаків ДОСАв, а також придбати 25 нових лі-
таків По-2 для українських аероклубів [3]. Як бачимо, 
впродовж кількох повоєнних років вдалося (краще-
гірше) відновити роботу аероклубів, розпочати за-
няття зі слухачами і поринути у повсякденну рутинну 
справу, з її постійними тими чи іншими проблемами.

Одначе, цей наратив, що може бути цікавим іс-
торикам спорту підводить нас до, власне, основного 
предмету цієї статті. Досліджуючи архівні матеріали, 
віднайшов надзвичайно цікавий лист, у якому секре-
тар Львівського обласного комітету КП(б)У просить 
ЦК КП(б)У відкрити у Львові аероклуб. Він аргумен-
тує це тим, що учнівська молодь ВУЗів і технікумів, 
якої у місті нараховується біля 30 тис. осіб, хоче за-
йматися цим видом спорту; у місті та області біля 3 
тис. колишніх військових авіаторів, які також не зали-
шилися б осторонь. Вже зараз, – пише він, – існують 
примітивні (так у тексті – Ю.Т.) аероклуби з наяв-
ними літаками По-2, спеціальним аеродромом і пара-
шутною вишкою [4]. З наведеного уривку бачимо, що 
незважаючи на повоєнну розруху, брак приміщень і 
т.д. у Львові на літо 1948 р. вдалося відновити роботу 
вищих і середніх навчальних закладів, у яких навча-
лося досить-таки значна кількість студентів. Нагадаю, 
принагідно, що саме на цей час припадає відкриття 
і Львівського інституту фізкультури. Поза цим, опи-
суючи «примітивні» аероклуби, партійний очільник 
згадує і про наявність парашутної вишки. Можемо 
припустити, що відновлюючи роботу авіаклубів від-
дається шана моді 1930-х рр., а можливо правильні-
ше – продовжується традиція, коли парашутні вишки 
були невід’ємним атрибутом навіть звичайних парків 
відпочинку, не кажучи вже про аероклуби. В такий 
спосіб можемо говорити про спробу відтворити «ко-
лишнє», «довоєнне» життя.

Проте нас цікавить інший уривок, де він зазна-
чає, що «…несмотря на все наши возможности орга-
низовать аэроклуб нам было отказано по несколько 
странным мотивам: потому, что коренное население 
Западных областей Украины, в данный момент не 
допускается к службе в Военно-Воздушных Силах 
Советского Союза» (підкреслено мною – Ю.Т.)[там 
само]. 

Надзвичайно промовистий факт. Пройшло 10 ро-
ків як цей регіон приєднали до СРСР, пройшла страш-
на війна, на яку забирали всіх без регіональних об-
межень. І ось виявилося, що не всі українці є рівними 
перед радянською владою, на представників цілих 
регіонів вона дивиться з недовірою.  З іншого боку – в 
цьому краї триває громадянська війна, в якій частина 
українців бореться за свою незалежність. Відтак вла-
да не може покластися на вихідців із цього регіону. 
Але ж не всі вони були «бандерівцями», то чому їх 
обмежено у правах ? І де тоді презумпція невинності 
та справедливість? Цей факт змальовує соціальну по-
літику країни, яку можна охарактеризувати як поділ 
населення на групи, що протистоять одна одній, а цим 
протистоянням влада намагається відвернути від себе 
людське невдоволення. «Розподіляй і владарюй» – ко-
жен слідкує за кожним, плекаючи надію, що саме він 

належатиме до тієї групи, яку партія визнає «благона-
дійною»; що саме він заслужить привілей, а не сусід, 
який був у полоні, походить із Західної України, пере-
бував на окупованій території…(необхідне вписати). 
Як унаочнення цього бачимо листи-скарги, де звину-
ваченнями виступають вищенаведені аргументами. 
Так, керівник добровільного спортивного товариства 
«Локомотив» Львівської залізниці як аргумент проти 
секретаря Львівського вузлового комітету ЛКСМУ 
в листі зазначає, що «можливо він (секретар) перед 
державою і змив п’ятно, залишене не ньому перебу-
ванням в окупації, проте керувати людьми він усе ж 
не повинен» [5]. З іншого листа стає відомо, що до-
свідченого майстра, який пропрацював на одному з 
Ворошиловградських заводів 17 років перевели на 
низько оплачувану роботу через те, що він залишався 
на окупованій території [6]. І подібних прикладів мо-
жемо наводити багато. Відтак, незважаючи на гасла 
про «солідарність трудящих», про «народну владу» 
тощо, можемо припустити, що в Радянському Союзі 
в другій половині 1940-х рр. (як мінімум) насаджу-
валася політика недовіри і підозри між людьми, яка 
повинна була не допустити солідарності між ними в 
неприйнятті тоталітарної системи. За таких умов усе 
населення Західної України приречене було постійно 
нести на собі печатку якоїсь провини перед владою. 

У згаданому листі віднаходимо ще одну цікаву ін-
формацію. Переконуючи ЦК відкрити аероклуб секре-
тар обкому зазначає, що «в г. Львове после его осво-
бождения от немецких захватчиков и репатриации 
польського населения, резко изменился качественный 
состав населения. В даное время, по официальным 
данным в г.Львове 70% населения – это прибывшие 
на постоянное местожительства с Восточных облас-
тей Украины и других братских республик. Из общего 
числа студентов ВУЗов и техникумов более 85% яв-
ляется молодежь, прибывшая во Львов из различных 
мест Советского Союза» [7]. 

Тема переселення поляків із Західної України не є 
чимось новим, хоча в СРСР тривалий час про це нама-
галися не говорити. Інформація, подана в листі вкотре 
підтверджує думку українських істориків, що міста 
в Україні не були українськими, більшість у них ста-
новили росіяни, євреї поляки (залежно від регіону). 
З іншого боку, з листа можемо скласти уявлення про 
масштабність переселенської політики і той момент, 
що Львів заселяли вихідцями з інших регіонів. До 
їх географічного окреслення, поданого в листі, вар-
то додати, що цей вибір не був випадковим. Можемо 
припустити свідому політику заселення одного з цен-
тральних міст регіону, де радянська влада не мала зна-
чної підтримки, жителями тих місць, де вона пустила 
глибоке коріння. У такий спосіб якби «розмивалося» 
національно свідоме населення, створювалася така 
собі п’ята колона, на яку комуністична влада прагну-
ла опертися в процесі радянізації Західної України. Ці 
кроки перекликаються з політикою III Речі Посполи-
тої, яка в міжвоєнний період через осадників – поль-
ських переселенців в Україні – намагалася зміцнити 
свій вплив у цьому краї. Відтак, і одна й інша країни, 
чи пак – влади, сприймали Західну Україну як заво-
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йований край, у якому вони можуть закріпитися, най-
перше, опираючись на переселених сюди своїх при-
хильників, а не на місцеву людність.

Опосередковано про це може свідчити і геогра-
фічна приналежність львівських студентів, про яку 
зазначає секретар обкому. Хоча в даному випадку від-
значаємо, що така політика не була винятково львів-
ською новацією. Впродовж усієї радянської історії 
прослідковуємо прагнення влади до якомога більшого 
переміщення людей, щоби вирвані зі свого звичного 
середовища вони ставали більш залежними від вла-
ди на новому місці, виступаючи такими собі кому-
ністичними культуртрегерами. В контексті піднятого 
питання відзначу, що саме в такий спосіб створювали 
і Львівський технікум фізичної культури (на базі яко-
го через рік відкриють інститут) – Український рес-
публіканський комітет у справах фізичної культури 
та спорту при Раді Міністрів УРСР вирішив навесні 
1945 р. перевести до Львова 50 студентів із Дніпропе-
тровського технікуму фізичної культури, які й стали 
першими студентами новопосталого навчального за-
кладу [8]. 

Нагадаю, що підставою для написання цих сторі-
нок став лист із проханням відкрити аероклуб. Нато-
мість, він унаочнив не стільки проблеми авіаційного 
спорту, скільки соціальну політику в Західній Україні 
радянської влади, виопукливши проблему недовіри до 
українців з її боку. 

Іншу сторону фізкультурного повсякдення в пово-
єнній Україні бачимо в листі слухача партійної школи 
ЦК. Принагідно зазначу, що серед слухачів цієї школи 
не було випадкових людей, це така собі еліта того часу 
– партійна номенклатура середньої та вищої ланок. 
Сам стиль листа показує, що його автор переконаний 
у тому, що його почують ба більше – мусять почути. 
В цьому проявився один із міфів радянської доби, що 
живий і досьогодні – про народоправство в Країні 
Рад. Проте, на самому листі немає відміток адресата, 
які б свідчили, що на нього якимось чином відреагу-
вали – його просто підшили в архів з іншою вхідною 
документацією. Завдяки цьому ми маємо свідка (але 
не німого) повсякденного фізкультурного життя в по-
воєнній Україні. 

Перш за все, підходячи до аналізу листа відзнача-
ємо, що автор пише без помилок, будує правильні ре-
чення, закінчує його славицею владі – все це вказує на 
його освіченість та певний кругозір. Це не було чимось 
унікальним, одначе й безграмотних листів із цього 
періоду також достатньо. Сам лист написано на лист-
ках паперу, акуратно вийнятих, можливо, із записної 
книжки чи зошита, невеликого формату. Звертаю ува-
гу на цей факт свідомо, оскільки для повоєнної епіс-
толярної спадщини звичним фактом було написання 
листів будь-де: між рядками тексту, вирваного з книги 
аркуша; на газеті поверх тексту; на звороті плакатів, 
географічних карт тощо, власне на будь-якому «огриз-
ку» паперу, що міг донести до адресата думки автора. 
З одного боку, така ситуація віддзеркалює низку про-
блем повоєнної країни з дефіцитом найнеобхідніших 
товарів. З іншого – унаочнює радянську культурну 
тенденцію бачити й цінувати в листі, найперше, його 

утилітарну функцію – перенесення інформації.
Із аналізованого зразка можемо скласти уявлення 

про тодішній стиль побудови листа, адресованого вла-
ді. Серед іншого він пише, що «регулярно бывая на 
стадионах не видел новых имен. В легкой атлетике, 
например, громадное большинство первых мест за-
нято спортсменами с довоенным стажем. Это говорит 
о слабой работе с новичками, а способной молодежи 
очень много…Характерно, что на детских соревнова-
ниях выступало большинство лишь для того, чтобы 
отбыть номер. […] Особенно чувствуется отсутствие 
смены у футболистов «Динамо»… Киев же почему-то 
пополняет ряды своих футбольных команд главным 
образом, за счет способных спортсменов других го-
родов. В Москве и Московской области не только 
имеются детские команды при каждом обществе, но 
и проводится работа с так называемыми «дикими» 
командами…Из таких «диких», «уличных» команд 
выросли такие талантливые футболисты как Карцев 
(Динамо) и др. 

В Киеве ведь тоже много ребят играет на бульва-
рах и причем – это наиболее ярые, если так можно 
выразиться, любители спорта, они тратят большие 
деньги, чтобы приобрести мяч (підкреслено мною – 
Ю.Т.), но почему-то никто не может помочь им стать 
настоящими спортсменами. Между прочим, с такой 
категорией ребят работает спортивный клуб извест-
ной миру команды «Расинг» (Франция) и это дало 
свой результат. …Наблюдая за спортивной жизнью 
столицы Украины, я ни разу не видел афиши о встре-
чах по футболу детских и юношеских команд. Может 
быть эти встречи и были, но о них не знает детвора. А 
такие матчи в Москве привлекают народу не меньше, 
чем матчи взрослых команд» [9]. 

Досить змістовний уривок. Автор упевнено гово-
рить про проблеми, ніде немає сумніву в своїй пра-
воті, що може характеризувати людину, яка звикла 
вказувати на недоліки в роботі, керувати людьми, знає 
ціну своїм словам. Проводячи паралелі з Москвою та 
областю, не береться до уваги, що Київ два роки був 
у окупації, вся інфраструктура тут знищена (лист на-
писано у вересні 1945 р.) тому й порівняння не досить 
коректне. Хоча для істориків спорту це порівняння 
може свідчити про той факт, що у московському регі-
оні в довоєнний період вдалося вибудувати ефективну 
систему роботи з дітьми щодо підготовки футбольних 
кадрів і ця система, переживши військове лихоліття, 
продовжувала працювати у повоєнний період. Обізна-
ність автора з ситуацією в Москві дає підстави при-
пускати, що на навчання до Києва автор приїхав якщо 
не із самої столиці СРСР то, принаймні, з Центральної 
Росії. Упевнений, наставницький тон листа, опосеред-
ковано, може це підтверджувати – все-таки говорить 
«старший брат». 

Згадка про «дикі» команди дітлахів у містах вко-
тре підтверджує той факт, що футбол був масовим за-
хопленням дітей. Не залишимо без уваги й указівку 
автора листа на те, що захоплення це було «дорогим 
задоволенням». Відповідно до прейскуранту роздріб-
них  цін на спортивні товари, затвердженого у серпні 
1945 р., камера футбольна коштувала – 50 руб., а по-
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кришка футбольна із юфти чи хрому ручної роботи – 
425 руб. [10] (Для порівняння: бухгалтер держстраху 
в 1945 р. отримував зарплату в розмірі 500 руб. на мі-
сяць; сім’я отримувала пенсію за загиблого на фрон-
ті – 200 руб./міс.; учень товарознавця – 200 руб./міс). 
Хоча, переважно, грали не так футбольними м’ячами, 
як дитячими гумовими і тим, що вдавалося для цього 
пристосувати.

Надзвичайно цікавою є згадка про «Расинг». З од-
ного боку це показує обізнаність людини у футбольній 
сфері, показує, що автор листа цікавиться цією грою – 
він бачить різницю між спортивним клубом і футболь-
ною командою. Більше того, що в Радянському Союзі 
футбольні новини були, до певної міри, доступними 
широкому загалу. Проте не це головне. Цікавим є кон-
текст, у якому згадується французька команда. Вона 
ставиться у приклад (!) – буржуазна команда; команда 
професіоналів, які грають за гроші – радянським ко-
мандам як треба працювати з дітьми. Звертаю увагу, 
що до цього прикладу вдається партійний функціонер. 
Можливо, перед нами унаочнення тимчасового посла-
блення тоталітарного режиму в перші повоєнні роки. 
Пізніше, десь від 1948 р. із посиленням ксенофобії та 
відновленням масових репресій у країні, міжнародні 
зв’язки радянських спортсменів послабшають і поді-
бних порівнянь фахівці не зможуть собі дозволити аж 
до смерті Сталіна. 

Можемо припустити, що це зумовлено тим, що 
Франція, Де Голль, сприймалися в СРСР ближчими 
ніж інші країни-союзники. З іншого боку, згадка про 
«Расинг» може бути відгуком про зустріч цієї команди 
з радянськими футболістами у січні 1936 р. То була 
одна з перших ігор з професійними командами Євро-
пи і, хоча пройшло багато часу, вона могла закарбу-
ватися в пам’яті вболівальника. Проте, як би там не 
було, з наведеного уривку ми бачимо про відносну 
поінформованість радянських людей зі спортивним 
життям за межами країни.

Далі у своєму листі автор критикує непунктуаль-
ність організаторів спортивних змагань і свят, говоря-
чи про затримки без пояснення причин їх початок на 
18-45 хвилин, інколи годину [11]. «Чому так відбува-
ється?» – ставить він запитання. І продовжує: «Теперь 
о культуре: ее еще мало. Я уже не говорю, как непри-
ятно видеть шатающуюся публику на футбольном 
поле перед матчами и в перерыве; о «штурмах» поля 
после окончания матча, хотя блюстители порядка и 
выставлены в качестве «фигур». Странно, например, 
ожидать рекорда в беге на 100 метров, проводимого 
во время футбольного матча (я имею в виду финал на 
всеукраинской спартакиаде), когда участник должен 
заботиться больше о том, как бы его не сбили, а не о 
рекордах»[там само].

На основі наведених фактів складається уявлен-
ня про досить таки «вільну» атмосферу «боління» на 
стадіоні, поведінку вболівальників. Якщо згадати про 
випадки бійок уболівальників із гравцями чи між ко-
мандами [12], то можемо говорити про не надто висо-
кий загальний рівень культури людей того часу. Про 
це саме говорить у своєму листі в газету «Советский 
спорт» композитор Д.Шостакович, змальовуючи си-

туацію на стадіонах [13].
Окремо треба сказати і про організацію змагань, 

яку критикує автор листа. Опираючись на низку ін-
ших архівних матеріалів, важко не погодитися з тим, 
що часто організатори змагань відбували номер, про-
водили їх для того, аби відзвітуватися про виконану 
роботу. Це є даність тієї епохи – вчасно вдало відзві-
туватися. Адже ефективність роботи керівників спор-
тивних комітетів, товариств, переважно, оцінювали 
саме по їх звітності: чи виконали планові показники; 
чи зустріли змаганням (парадом, показовими висту-
пами) чергову річницю революції (конституції, армії 
тощо); чи виконані показники соціалістичного зма-
гання. Оцінювалася, найперше, масовість учасників, 
кількість проведених заходів і вже потім якісний ре-
зультат, показаний на них. Звичайно, що так було не 
скрізь, і не завжди. Дуже багато залежало від людей, а 
хороших людей завжди більше. 

З іншого боку, не будемо забувати, що у повоєн-
ні роки з усіх розваг, доступних широким масам ра-
дянських людей, найскоріше відновлюється спорт, 
особливо футбол. Відтак, глядачі ринули на стадіони. 
Це була загальна тенденція повоєнної доби в усьому 
світі – люди прагнули насолодитися миром. Одначе, 
в СРСР така увага спрямовувалася, переважно, на 
футбол. А тому організатори легкоатлетичних зма-
гань, аби залучити глядачів на свої заходи, проводили 
змагання перед футбольними матчами або ж у пере-
рві між ними. Скажемо, в 1947 р. легкоатлетичні зма-
гання мали передувати футбольній зустрічі ЦДКА-
«Динамо» (Тбілісі). Змагання мали розпочатися за дві 
години до футболу й квиток на них давав право поди-
витися також і футбол (цікавий маркетинговий хід як 
сказали б тепер). Проте, за годину до початку матчу, 
тих які прийшли подивитися легкоатлетичні змаган-
ня попросили залишити стадіон, незважаючи на той 
факт, що змагання ще не закінчилися. Більше того – і 
самих легкоатлетів вигнали. Саме образливе для вбо-
лівальників було те, що в усіх, хто залишав стадіон 
відбирали квитки, аби вони не змогли повернутися на 
футбол [14].  Можливо саме один із таких прикладів 
і згадує автор листа, який, як бачимо, відносився до 
шанувальників різних видів спорту. Проте, як випли-
ває з наявних матеріалів, винятково показова сторона 
будь-яких заходів (у нашому контексті – спортивних) 
у тодішньому повсякденні грала дуже важливу роль. 

Закінчується лист традиційним посилом до міжна-
родної ситуації: «Международное положение Украины 
сейчас, в связи с окончанием войны, вызовет большие 
международные связи спортсменов. Советский флаг 
украинской республики спортсменам Украины и, в 
первую очередь – Киева, придется защищать с досто-
инством. А это особенно требует культуры вплоть до 
мелочей во всей физкультурной работе. Этого же тре-
бует борьба за мировые рекорды»[15].

Як бачимо, на цьому етапі написання листа відчут-
тя стилю трохи залишило автора. Цікавий його месідж 
щодо важливості культури для підтримання міжнарод-
них зв’язків чи побиття рекордів, а не як невід’ємної 
риси нормального життя будь-якого суспільства. І в 
цьому контексті, його критичні зауваження щодо по-
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ведінки вболівальників, організації змагань видаються 
трохи надуманими. Цей абзац унаочнює традиційний 
радянський дуалізм: є міжнародні стосунки, де необ-
хідно вести себе певним чином, і є поведінка всереди-
ні держави, в якій допускаються певні відхилення від 
загальноприйнятих у світі. 

Симптоматично, що в листі не згадано ні Сталіна, 
ні комуністичну партію, а Радянський Союз присут-
ній лише в прив’язці «советский флаг Украинской 
республики». Натомість постійно присутні слова 
«Україна», «український», що в довоєнній семантиці 
важко було уявити. Відтак знову повертаємося до тези 
щодо послаблення тоталітарної системи в перші по-
воєнні роки, й очікування людей щодо пом’якшення 
режиму в країні. Цим можемо пояснити впевненість 
автора у розширенні міжнародних зв’язків спортсме-
нів. В минулому, в 1930-х рр., підстав для такої впев-
неності шукати нема чого. Тому й бачимо притаман-
ну всім людям оптимістичну впевненість у кращому 
майбутньому, яке обов’язково прийде після страшних 
лихоліть. Очікування на краще пронизували в повоєн-
ні роки й український народ, про що свідчать останні 
речення цього листа.

Висновки. 
Даний матеріал показує, що соціальне життя лю-

дей – комплексний феномен, важливою складовою 
якого, поза сумнівом, виступає фізична культура. Ана-
лізуючи лише одну з його сторін, ми, одночасно, мо-
жемо відкрити всю повноту цього явища. Досліджую-
чи якийсь із аспектів фізичної культури, ми, свідомо 
чи ні, розкриваємо історію країни, де вона культиву-
валася; історію людей, які нею займалися, зокрема, й 
історію радянського повсякденного життя. 

Перспективи подальших досліджень. Повоєнне 
життя в СРСР аж до смерті Сталіна – це час відновлен-
ня жорстоких репресій, згортання деяких перспектив-
них напрямків радянської науки. Стосовно ж фізич-
ної культури й особливо спорту –   можемо говорити, 
що це перехідний період, час зміни їх парадигми. В 
силу того, як усе більше науковців звертатимуться до 
такої цікавої, багатогранної й малодослідженої теми, 
обов’язково переглядатиметься низка, колись здавало-
ся б непорушних істин, створюючи об’єктивну карти-
ну радянського повсякдення і місця в ньому фізичної 
культури. 
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Аннотации:
Рассмотрены особенности ре-
акций сердечно-сосудистой си-
стемы на физические нагрузки 
в подготовительный период. Ис-
следования проводились до и 
после чемпионата Европы 2009 
г. Приведен математический 
анализ ритма сердца. Изучены 
частотный и фрактальный мето-
ды исследования кардиоритма 
спортсменов сборной Украины 
по тaеквондо. Показана инфор-
мативность некоторых показате-
лей фрактальности кардиоритма 
(коэффициент Херста) для опре-
деления готовности спортсмена 
к соревновательной деятельно-
сти. 

Ткачук В.Г., Битко С.Н. Дослідження 
функціональних резервів серцево-
судинної системи спортсменів у проце-
сі змагальної діяльності з використан-
ням частотного і фрактального методів. 
Розглянуто особливості реакцій серцево-
судинної системи на фізичні навантаження 
в підготовчий період. Дослідження прово-
дилися до і після чемпіонату Європи 2009 
р. Наведено математичний аналіз ритму 
серця. Вивчено частотний і фрактальний 
методи дослідження кардіоритму спортс-
менів збірної України з тaеквондо. Пока-
зано інформативність деяких показників 
фрактальності кардіоритму (коефіцієнт 
Херста) для визначення готовності спортс-
мена до змагальної діяльності. 

Tkachuk V.G., Bitko S.N. Research of 
functional backlogs of the cardiovascu-
lar system of sportsmen in the process 
of competition activity with the use of 
frequency and fractal methods. The fea-
tures of reactions of the cardiovascular sys-
tem are considered on the physical loadings 
in a preparatory period. Researches were 
conducted before and after championship 
of Europe 2009 The mathematical analysis 
of rhythm of heart is resulted. The frequency 
and fractal methods of research of cardiac 
rhythm sportsmen the combined team of 
Ukraine are studied on taekwondo. Informing 
of some indexes of fractal of cardiac rhythm 
(coefficient of Khersta) is rotined for determi-
nation of readiness of sportsman to competi-
tion activity. 
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Введение.1

Актуальность работы состоит в практическом 
применение математического анализа сердечного 
ритма (СР) (частотный и фрактальный методы) для 
диагностики функционального состояния сердечно-
сосудистой системы (ССС) и определения механизмов 
регуляции её деятельности. Это позволит определить 
уровень подготовленности ССС к тренировочным на-
грузкам. Повышение уровня функционирования ор-
ганизма и его отдельных подсистем, характерно для 
физической нагрузки. Этот процесс требует более 
активного участия центральных механизмов регуля-
ции в деятельности автономного контура регуляции 
ССС. Т.е. адаптивное уравновешивание организма со 
средой происходит за счёт роста напряжения процес-
сов регуляции. Отсюда вытекает важное следствие - 
эффективность управляющих систем при адаптации 
к определённому фактору (в данном случае к макси-
мальным нагрузкам) можно оценить по степени на-
пряженности регуляторных механизмов. Более того, 
степень их напряжения может быть характеристикой 
«цены» адаптации, тогда как новый уровень функцио-
нирования системы - это уже результат адаптации.

Работа выполнена по плану НИР Национального 
педагогического университета имени М.П. Драгома-
нова.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: изучить особенности реакций 

сердечно-сосудистой системы на физические нагруз-
ки в подготовительный период при помощи математи-
ческого анализа ритма сердца (частотный и фракталь-
ный метод).

© Ткачук В.Г., Битко С.Н., 2010

Задачи работы:
1. Охарактеризовать частотный и фрактальный 

методы исследований и выделить показатели, харак-
теризующие функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы.

2. Определить величины изменений этих показа-
телей в динамике и выявить взаимосвязи этих изме-
нений.

Объект исследования: сердечно-сосудистая систе-
ма спортсмена в процессе спортивной деятельности.

Предмет исследования: функциональное состоя-
ние сердечно-сосудистой системы у тaeквондистов 
высокой квалификации.

Гипотеза. Предполагается, что применение полу-
ченных данных и приведённых ниже рекомендаций 
позволит усовершенствовать тренировочный процесс 
и сделать его более рациональным и целенаправлен-
ным. Используя фрактальный анализ можно обеспе-
чить контроль состояния ССС спортсмена, который 
позволит прогнозировать его готовность к соревнова-
тельной деятельности.

В видах спорта с ациклической структурой дви-
жений, требующих высокого уровня специальной 
выносливости, главным фактором ограничения спе-
циальной работоспособности является адаптацион-
ная возможность сердечно-сосудистой системы спор-
тсмена. Потому чаще других используются методы 
изучения ЧСС и сердечного ритма.

На современном этапе изучения возможностей 
ССС накоплен разнообразнейший фактический ма-
териал. Одним из значимых и объясняющих вклад 
различных механизмов в адаптацию сердца, является 
частотный метод Р.М. Баевского [1]. По Р.М. Баевско-
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му большой разброс показателей кардио- ритма в по-
кое свидетельствует о не стабильности соотношения 
процессов возбуждения и торможения в ССС. Вместе 
с тем нет количественных оценок для прогнозирова-
ния сердечных ритмов с целью диагностики и управ-
ления функциональным состоянием спортсменов (в 
том числе и в тхеквондо). Причина заключается в том, 
что суммирование различных по амплитуде, частоте 
и фазе ритмов (например - по показателям общей или 
специальной работоспособности) характеризуется 
случайным характером.

В настоящее время эту трудность в диагностике и 
прогнозировании функционального состояния орга-
низма спортсмена позволяет решить оригинальный 
метод «фрактального роста» [2, 3, 4, 5]. С помощью 
метода фракталов возможно описание сложных про-
цессов и влияния на эти процессы различных по объ-
ему, направленности, интенсивности, длительности и 
количеству физических нагрузок в процессе система-
тических тренировок в таеквондо. Достоинством ме-
тода является то, что в нем использована современная 
концепция теории хаоса, согласно которой многие 
явления, следуя четким причинно-следственным пра-
вилам, в принципе оказываются непредсказуемыми 
[2, 3, 4].Такими явлениями характеризуется, и спор-
тивная деятельность, и они создают множество труд-
ностей в организации и проведении тренировочных и 
соревновательных процессов.

Метод фракталов позволяет аналитически и гра-
фически описать сложные системы, состоящие из бо-

лее простых систем [2, 3, 6]. Ранее проводились опи-
сания одной или нескольких функций, а не системы. 
С помощью же фрактального анализа можно сравнить 
средние свойства всех подсистем новой системы в 
целом.

В работе совмещены два метода - частотный и 
фрактальный. Цель частотного метода (по Р.М. Баев-
скому) - изучить вклад какой-либо системы организ-
ма (в нашем случае - ССС) в реализацию конкретной 
функции (адаптация), в конкретный (данный, теку-
щий, актуальный) момент времени. Цель фракталь-
ного метода - изучить диапазон адаптивных возмож-
ностей в определенном состоянии, на протяжении 
длительного времени.

Следует отметить, что при использовании фрак-
тального анализа мы основывались на исследованиях 
Баевского Р. М. и Мотылянской Р.Е. [2]. Анализ ЭКГ 
сигнала методом фракталов у более чем 14 млн. чело-
век показали что, высокая стохастичность сердечного 
ритма позволяет организму функционировать в широ-
ком диапазоне и легко адаптироваться к физическим 
нагрузкам. Из этого вытекает следующее правило 
поведение систем и организма в целом, как совокуп-
ности подсистем - чем больше разброс показателей 
кардиоритма, тем выше адаптационные возможности 
организма.

Организация исследований.
Исследовались таеквондисты высокой квалифика-

ции (сборная команда Украины). Исследования прово-
дились за 2 часа до соревнования и через 1 час после 

Таблица 1
Коэффициенты Херста (до и после соревнований)

Покой Нагрузка Восстановление

Садигов 1*
2*

0,902213
0,877071

0,912334
0,812587

0,910315
0,924174

Шапошник 1
2

0,815382
0,777021

0,862401
0,786103

0,803381
0,878445

Мостіпака 1
2

0,841433
0,780304

0,743792
0,817162

0,851331
0,807216

Бойцов 1
2

0,805345
0,705839

0,719604
0,651217

0,837240
0,843508

Черкун А. 1
2

0,858406
0,806235

0,747655
0,615842

0,847875
0,782892

Юза В. 1
2

0,712852
0,777120

0,786062
0,677918

0,795603
0,779745

Юза А. 1
2

0,661558
0,770992

0,848662
0,857974

0,784275
0,744764

Кошляк 1
2

0,775084
0,854745

0,790275
0,711508

0,809442
0,749421

Черкун О. 1
2

0,817460
0,847227

0,821623
0,836579

0,816717
0,770173

Грабко 1
2

0,731727
0,801850

0,880021
0,836690

0,720456
0,783459

*1 - до соревнований, 2 - после соревнований
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завершения отборочного соревнования на чемпионат 
Европы 2009.

Контингент:10 человек.
Регистрация ЭКГ проводилась на осцилографе 

ЭКС2-01 в режиме: покой, нагрузка, восстановление. 
Контроль качество сигнала ЭКГ проводился на анало-
говом мониторе.

Протокол исследований содержит паспортные и 
антропометрические данные обследуемого; условия 
эксперимента (выбранные каналы) и дату.

Обработка полученных результатов любого канала 
(отдельно) производилась статистическими методами 
с построением гистограмм распределения.

Результаты исследований.
Полученные результаты (таб.1) свидетельствуют о 

том, что коэффициент фрактального разброса (коэф-
фициент Херста (Кх)) у высококвалифицированных 
таеквондистов (мастера спорта и МСМК), при сорев-
новательной нагрузке не изменяется. У менее подго-
товленных спортсменов коэффициент фрактального 
разброса после соревнований снижается. Учитывая, 
что на данном этапе (ноябрь) очень высокие трениро-
вочные нагрузки, мы можем предположить, что уро-
вень функционального состояния спортсменов под-
держивается стохастичностью сердечно-сосудистой 
системы даже на пике нагрузки

Анализируя результаты сердечного ритма по Р.М. 
Баевскому, мы пришли к выводу, что гуморальная си-
стема (как фрактальная структура) и нервная система 
(также фрактальная структура) взаимодействуют с це-
лью реализации конкретного процесса - сократитель-
ной функции сердца.

Необходимо отметить, что частотный анализ кар-
диоритма по Баевскому Р.М. не отразил уровня раз-
вития функционального резерва ССС. В тоже время 
полученный Кх у наиболее подготовленных спор-
тсменов достоверно не изменялся в последовательных 
режимах исследований – покой, нагрузка, восстанов-
ление. Таким образом, коэффициент Херста является 
более обобщающим показателем интегральной оцен-
ки функциональных резервов ССС.

Таким образом, метод фрактальной оценки рабо-
ты сердечно-сосудистой системы позволяет оценить 
степень функционирования исследуемых структур 

в условиях реализации адаптационной функции 
сердечно-сосудистой системы.

Выводы:
Призеры чемпионата Европы – 2009 характери-1. 
зуются высокими показателями стабильности по 
коэффициенту Херсту во всех режимах исследова-
ний (см. подчеркнутых испытуемых в табл. 1).
Стабильность показателя Кх при применении 2. 
субмаксимальных «индивидуальных» нагрузок мо-
жет быть интегральным показателем функциональ-
ной готовности «адекватности тренировочных на-
грузок» спортсмена.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других особенностей 
реакций сердечно-сосудистой системы на физические 
нагрузки в подготовительный период. 
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Діагностика психологічних детермінант самореалізації 
особистості спортсмена (на прикладі жіночого пауерліфтингу)

Толкунова І.В., Бирук Є.С.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Розглянуто психологічні детермі-
нанти самореалізації особистості 
спортсменок високої кваліфіка-
ції. Проведено дослідження за 
методиками «Діагностика реа-
лізації потреб в саморозвитку» 
та «Стратегії самоствердження 
особистості» Є.П. Нікітіна, Н.Є. 
Харламенкової. Опитано 16 
спортсменок високої кваліфікації 
– переможниць та призерок Чем-
піонату України. Спортсменки ви-
сокого класу активно реалізують 
свої потреби в саморозвитку. За-
вданням тренерів та психологів 
є підвищення ідей домінування 
та зниження самостримування у 
спортсменок при частих невдалих 
виступах.

Толкунова И.В., Бирук Е.С. Диагностика 
психологических детерминант само-
реализации личности спортсмена (на 
примере женского пауэрлифтинга). Рас-
смотрены психологические детерминанты 
самореализации личности спортсменок 
высокой квалификации. Проведены иссле-
дования по методикам «Диагностика реа-
лизации потребностей в саморазвитии» и 
«Стратегии самоутверждения личности» 
Е.П. Никитина, Н.Е. Харламенковой. Опро-
шено 16 спортсменок высокой квалифи-
кации - победительниц и призерок Чем-
пионата Украины. Спортсменки высокого 
класса активно реализуют свои потребно-
сти в саморазвитии. Задачей тренеров и 
психологов является повышение идей до-
минирования и снижение самосдержива-
ния у спортсменок при частых неудачных 
выступлениях.

Tolkunova I.V., Byruk I.S. Diagnostics 
of psychological determinant of self-
realization of personality of sportsman 
(on the example of womanish power-
lifters). Psychological determinant of self-
realization of personality of sportswomen of 
high qualification is considered. Conducted 
research on the methods of “Diagnosti-
cian of realization of requirements in self-
development” and “Strategy of self-affir-
mation of personality” of E.P. Nikitina, N.E. 
Kharlamenkova. 16 sportswomen of high 
qualification - winners and prize-winner 
Championship of Ukraine are polled. The 
sportswomen of high class actively real-
ize the requirements in self-development. 
The task of trainers and psychologists is 
an increase of prevailing ideas and decline 
of self-restrain for sportswomen at frequent 
unsuccessful appearances.

Ключові слова:
самореалізація, особистість, 
психологічний, детермінанти, 
стратегія, саморозвиток.

самореализация, личность, психологи-
ческий, детерминанты, стратегия, са-
моразвитие.

self-realization, personality, psychological, 
determinant, strategy, self-development.

Вступ.1

В сучасних умовах розвитку спорту у якісно но-
вому аспекті розглядається проблема розвитку та 
використання людського потенціалу. Висуваються 
більш високі вимоги до самостійності ініціативи та 
винахідливості спортсмена, викликані змінами у сус-
пільстві та конкуренцією. Це обумовлює зростання 
актуальності проблеми самореалізації особистості 
спортсмена. Існує багато визначень терміну «саморе-
алізація». Один з них – самореалізація – це здійснен-
ня можливостей розвитку Я за допомогою власних 
зусиль, співтворчості, співпраці з іншими людьми 
(близьким та далеким оточенням), соціумом та світом 
в цілому [1].

В загальному вигляді самореалізація як процес ре-
алізації себе – це здійснення самого себе у житті та 
повсякденній діяльності, пошук та ствердження свого 
особливого шляху в цьому світі, своїх цінностей та 
змісту свого існування у кожний момент часу. Саме 
самореалізація виступає спонукаючим мотивом для 
розвитку своїх здібностей, реалізація потенційних 
можливостей, розв’язання своїх особистісних про-
блем та конфліктів без використання спасаючого за-
хисту.

К.А.Альбуханова-Славська вважає, що самореа-
лізація можлива лише тоді, коли пізнання людиною 
своїх можливостей вже закінчено, повністю сфор-
мований образ Я та присутня особистісна готовність 
забезпечити усю сукупність зовнішніх умов саморе-
алізації [1]. Важливою детермінантою самореалізації 
є основні мотиви, якими керується людина в процесі 
самореалізації: Є.П.Ільїн пропонує розуміння мотиву 
як інтегрального психічного утворення, що є основою 
для дій, діяльності та вчинків людей [2]. Для осмис-
лення детермінант самореалізації Є.Ю.Патяєва запро-
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понувала дворівневу модель мотивації, що включає 
конкретно-ситуативні та позаситуативні (стійкі) моти-
ваційні утворення. Д.А.Леонтьєв відносить до стійких 
мотиваційних утворень особистісні цінності та потре-
би, що представляють собою форму безпосередніх 
життєвих стосунків індивіда зі світом [4].

Д.А.Леонтьєв розрізняє потреби та цінності, за-
значаючи особистісну значимість перших та загаль-
нолюдський характер інших. Розглядаючи їх феноме-
нологію та мотивоутворюючу дію, він наводить вираз 
В.Франкла про те, що «якщо потреби штовхають нас, 
то цінності притягують».

Стратегії, що використовуються в ході самореалі-
зації, обумовлені як якісно-ситуаційними детермінан-
тами, так і мотиваційно-змістовними утвореннями, 
що актуалізуються або сформовані на даний момент.

Більшість спортсменів, окрім боротьби, характер-
ної для спорту, вбачають у ньому щирість стосунків, 
дружбу та доброзичливість між людьми. Спортивна, 
особливо змагальна діяльність – особистісно значу-
ща, важка, вона потребує великих фізичних зусиль. 
В жорстокому суперництві, безумовно, повніше та 
яскравіше, ніж у повсякденному житті, виявляється 
і людська особистість, і кожна риса характеру. Тут 
напруженіше виступають почуття, повніше проявля-
ється воля. Отже, спорт для людини – могутній засіб 
самопізнання, самовираження, самоствердження, са-
мореалізації [3].

Дослідження проводилося згідно з планом 
науково-дослідної роботи кафедри психології та пе-
дагогіки Національного університету фізичного ви-
ховання і спорту України і «Зведеного плану НДР у 
галузі фізичної культури й спорту на 2006-2010 рр. 
тема №2.4.6. «Психологічні проблеми підготовки і 
розвитку суб’єктів спортивно-педагогічної діяльності 
в галузі фізичного виховання та спорту».
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначення психологічних 

детермінант самореалізації особистості спортсменок 
високої кваліфікації у пауерліфтингу та їх вплив на 
змагальну діяльність.

Методи та організація досліджень. Діагностика 
детермінант самореалізації особистості проводилась 
шляхом опитування спортсменок – членів збірної ко-
манди України з пауерліфтингу. В опитування входили 
методики «Діагностика реалізації потреб у самороз-
витку» та «Стратегії самоствердження особистості» 
Є.П.Нікітіна та Н.Є.Чарламенкової.

Результати досліджень та їх обговорення. 
В дослідженнях, присвячених проблемі самоакту-

алізації або самореалізації, приводиться нова концеп-
ція людини, а саме людини цілісної, діяльної, спрямо-
ваної на розвиток. Саме поняття «самоактуалізація» 
інтерпретується як прагнення людини до найбільш 
повного розкриття та реалізації свого особистісного 
потенціалу. В цьому контексті стали широко викорис-
товуватись такі близькі за змістом поняття, як «само-
розвиток» та «самоствердження», що розглядаються 
як прагнення до досягнення максимальної повноти 
життя.

Найбільш повна самореалізація означає реаліза-
цію змістожиттєвих та ціннісних орієнтацій, тобто 
має місце сутнісна, аутентична самореалізація – здій-
снення потреби в самоактуалізації як прагнення реа-
лізувати свої здібності та таланти. Таку самореаліза-
цію називають самовіддачею, самоздійсненням. Часті 
випадки, коли особистість, яка самоактуалізується, 
може бути названа самоактуалізованою.

Основуючись на тому, діагностичний інструмента-
рій в даній роботі був підібраний враховуючи наступ-
ні критерії особистісної самореалізації:

реалізація життєвих цілей;• 
особистісні стратегії самоствердження;• 
наявність потреби в саморозвитку;• 
рівень самоактуалізації особистості.• 

Отже, нами було проведено опитування по тесту 
«Діагностика реалізації потреб у саморозвитку». До-
слідження дало наступні результати: у 89% опитаних 
спортсменок присутня активна реалізація власних 
потреб і саморозвитку; в 11% випадків система са-
морозвитку не склалася. Результатів, що вказують на 
знаходження на стадії зупиненого саморозвитку, вста-
новлено не було (рис. 1).

Таким чином, результати за цим тестуванням зага-
лом позитивні. Якщо порівнювати отримані результа-
ти зі змагальними результатами, то вони співпадають: 
11% поганих результатів за тестуванням були визна-
чені при поганих виступах.

Другою методикою досліджень нами була вико-
ристана методика Є.П.Нікітіна та Н.Є.Харламенкової 
«Стратегії самоствердження особистості». Феномен 
самоствердження ідентифікується з особливостями 
фіксації особистістю унікального способу свого жит-
тя в соціумі. В даній методиці самоствердження осо-
бистості розглядається в контексті факторної природи, 
що включає наступні три стратегії: самостримування, 
конструктивність та агресивність.

Дослідження за цією методикою дозволило зроби-
ти наступні висновки. Найоптимальніша – конструк-
тивна стратегія самоствердження особистості, спо-
стерігається у більшої половини опитаних – 55%, у 
меншої половини (45%) – стратегія самостримування. 
Агресивна стратегія (домінування) в опитаних вияв-
лена не була. При оцінці дискримінуючих ознак у 22% 
опитаних була виявлена схильність до домінування 
(рис.2).

Стратегія самостримування (самозаперечення) 
може проявлятись у конформній установці по відно-
шенню до групи, у пошуці сильного лідера, поліза-
лежності, в прояві гіпервідповідальності, мазохізму 
та ін.

Стратегія конструктивного самоствердження, як 
правило, проявляється у вмінні вирішувати проблеми, 
схильності до обґрунтованого ризику, в спонтанному 
прояві своїх здібностей, в творчості. Особи з вира-
женим конструктивним самоствердженням викорис-
товують різні механізми психологічного захисту, але 
частіше всього прибігають до зрілих способів захисту, 
наприклад, ідентифікації. Для них характерне праг-
нення до саморозкриття та самовираження.

Стратегія домінування як стратегія компенсації 
гіперпотреби в самоствердженні може проявлятися в 
формі вербальної агресії, у вигляді створення штуч-
них перешкод та пов’язаних з ними станів фрустрації 
у іншої людини у вигляді замовчування від неї важли-
вої інформації та емоційної ізоляції.

Отже, за методикою діагностики стратегій само-
ствердження особистості, був виявлений великий від-
соток стратегії самостримування. Для індивідуального 
виду спорту, яким є пауерліфтинг, така стратегія може 

Рис. 1. Діагностика реалізації потреб у самореалізації
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мати негативний вплив. При порівнянні результатів 
дослідження з результатом виступу на змаганнях була 
виявлена наступна закономірність: виступ спортсме-
нок з визначеною нами стратегією самостримування 
був не найкращим.

Опитані спортсменки, у яких тестування показало 
конструктивну стратегію самоствердження, виступи-
ли з високим ступенем реалізації. У 22% опитаних 
були відмічені такі показники: конструктивна стра-
тегія самоствердження та схильність до домінування. 
Саме у цих випадках спостерігався найбільш успіш-
ний виступ. Тож конструктивна стратегія самоствер-
дження в поєднанні зі схильністю до домінування має 
позитивний вплив на змагальну реалізацію.

Висновки. 
Узагальнюючи результати проведених нами дослі-

джень, можна зробити наступні висновки. 
 Спортсменки високого класу, які спеціалізуються 1. 
у пауерліфтингу, активно реалізують свої потреби в 
саморозвитку.
У спортсменок, які успішно виступили на змаганнях, 2. 
виявлена конструктивна стратегія самоствердження 
особистості. Однак ті, у кого за результатами дослі-
дження  переважає стратегія самостримування, ви-
ступили невдало.
Завданням тренерів та психологів є підвищення 3. 
ідей домінування та зниження самостримування у 
спортсменок при частих невдалих виступах.

У планах подальшої роботи з даної теми є дослі-
дження за методикою «Діагностики самоактуалізації 
особистості». Дана методика дозволить дослідити 
такі складові, що впливають на самореалізацію: шка-
ла орієнтації в часі; шкала цінностей; погляд на при-
роду людини; потреба у пізнанні; прагнення до твор-
чості або креативності; автономність; спонтанність; 

Рис. 2. Стратегії самоствердження особистості

89%  

11%  

активна реалізація

система не склалась

саморозуміння; аутосимпатія; шкала контактності; 
шкала гнучкості у спілкуванні. Порівнюючи результа-
ти за цією методикою та вже проведеними можна буде 
більш ширше встановити вплив детермінант самореа-
лізації назмагальну успішність спортсменок.

Рекомендації. У зв’язку результатами, отриманими 
в ході дослідження, можна дати наступні рекомендації. 
В разі часто повторюваних невдалих виступів спортс-
менок, тренеру або психологу необхідно звертати 
увагу на наявність реалізації потреб у саморозвитку 
та переважаючу стратегію самореалізації. Якщо спо-
стерігається недостатня активність реалізації потреб 
у саморозвитку, то необхідно допомагати спортсмену 
у пізнанні себе, оточуючих, розвиватися духовно та 
професійно, підвищувати віру в себе. Якщо ж присут-
ня переважно стратегія самостримуванні, то необхід-
но зменшувати залежність спортсмена від обставин, 
рівень самозаперечення, підвищувати прагнення до 
саморозктиття та самовираження.
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Концептуальні основи формування здоров’я школярів 
засобами фізкультурної освіти у Великобританії
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Анотації:
Дана робота присвячена ви-
вченню концептуальних основ 
формування здоров’я школярів 
засобами фізкультурної освіти у 
Великобританії, яка передбачає 
насамперед забезпечення трьох 
основ: освіту завдяки руху, осві-
ту в русі, освіту про рух. Влас-
не такий підхід, на думку ан-
глійських фахівців забезпечить 
формуванню в учнів глибоких 
знань і розуміння здорового 
способу життя та збереження 
здоров’я в умовах погіршення 
довкілля, а також їх моральний, 
духовний, соціальний та куль-
турний розвиток. Навчати дітей 
насолоджуватися рухом та ви-
ховувати прагнення до фізичної 
діяльності, що  збереглися б у 
дорослому житті  - це найголо-
вніше завдання фізкультурної 
освіти молоді в Англії.

Турчик И.Х., Шиян Е.И., Питын М.П., Кози-
брода Л.В. Концептуальные основы фор-
мирования здоровья школьников сред-
ствами физкультурного образования в 
Великобритании. Данная работа посвящена 
изучению концептуальных основ формирова-
ния здоровья школьников средствами физ-
культурного образования в Великобритании, 
которая предусматривает прежде всего обе-
спечение трех основ: образование благодаря 
движению, образование в движении, образо-
вание о движении. Собственно такой подход, 
по мнению английских специалистов обе-
спечит формированию у учащихся глубоких 
знаний и понимания здорового образа жизни 
и сохранения здоровья в условиях ухудшения 
окружающей среды, а также их моральное, 
духовное, социальное и культурное развитие. 
Учить детей наслаждаться движением и вос-
питывать стремление к физической деятель-
ности, которое сохранились бы во взрослой 
жизни - это самая главная задача физкультур-
ного образования молодежи в Англии.

Turchyk I.H., Shyyan O.I., Pityn M.P., 
Kozibroda L.V. Conceptual basis for 
forming school health education by 
means of physical culture in the UK. This 
paper studies the conceptual foundations 
of the formation of school health education 
by means of physical culture in the UK, 
which provides, first and foremost, the 
three basis: education through movement, 
education in the movement, the education 
about of the movement. Actually such an 
approach, according to British experts 
will ensure the development of students 
in-depth knowledge and understanding 
of healthy lifestyles and health, in terms 
of environmental degradation, as well 
as their moral, intellectual, social and 
cultural development. Teach children to 
enjoy movement and bring the desire 
for physical activity, which had remained 
in their adult life - this is the main task 
of physical culture education of young 
people in England.

Ключові слова:
концепція, фізкультурна осві-
та, Великобританія, форму-
вання здоров’я, підхід.

концепция, физкультурное образование, Ве-
ликобритания, формирование здоровья, под-
ход.

concept, sports education, Great Britain, 
the formation of health approach.

Вступ. 1

Серед цілей сучасної освіти визначальною є 
необхідність вироблення оновленого погляду на 
виховання здорової особистості, здатної до творчості, 
самовдосконалення, що ґрунтується на свідомому 
ставленні до свого здоров’я та здоров’я інших 
людей, як до найвищої соціальної цінності. Таке 
зацікавленням зумовлене погіршенням фізичного, 
психічного і духовного здоров’я людей різних 
вікових категорій, особливо дітей, що підтверджено 
чисельними дослідженнями [ 1; 2; 16; 18 та ін ]. 

Тому не випадково в  останні роки в Україні зрос-
тає зацікавленість вітчизняних фахівців [Вільчков-
ський Е.С., 2008, Волков Л.В., 2003., Сергієнко Л.П., 
2007, Круцевич Т.Ю. 2008 та ін. ] до вивчення закор-
донних систем фізичного виховання з метою пошуку 
та перейняття позитивного досвіду, щодо шляхів по-
кращення здоров’я дітей.  Зокрема проблемам щодо 
організації фізичного виховання закордоном присвя-
чені праці Віндюк О., 2005, Осадчая Т.,2008, Пасічник 
В.2009, Сінадінос Н., 2003, Турчик І., 2008 та ін.

Робота виконана за планом НДР Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана 
Франка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Водночас, проведений аналіз літературних джерел 

не виявив фундаментальних праць  вчених України 
з проблем вивчення теоретичних основ формування 
здоров’я школярів засобами фізкультурної освіти у Ве-
ликобританії, що і стало метою нашого дослідження. 

© Турчик І.Х., Шиян О.І., Пітин М.П., Козіброда Л.В., 2010

Об’єкт дослідження – система фізичного вихо-
вання у Великобританії

Предмет дослідження – теоретичні засади фор-
мування здоров’я школярів засобами фізкультурної 
освіти

У ході дослідження використовувалися наступні 
методи дослідження: методи теоретичного аналізу та 
узагальнення даних науково - методичної літератури й 
офіційних документів.

Дослідження здійснювалося відповідно до кафе-
дральної теми «Формування здоров’я людини засо-
бами фізичної культури» Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка.

Результати досліджень та їх обговорення. 
Важливою складовою діючої в Англії концепції 

фізкультурної освіти є так звана освіта завдяки руху. 
Руху відводиться особлива, наскрізна роль у на-

вчальних програмах середньої школи Англії, чим 
підкреслюється його фундаментальна роль у житті 
дитини. Зокрема, англійський психолог Bruner J. [10] 
вважає, що дія, рух, гра складають “культуру дитин-
ства”. Завдяки руху діти пізнають себе, своє тіло, ото-
чення, а дії, що базуються на рухах, створюють для 
дітей сприятливе навчальне середовище [7]. Daley D. 
[11] стверджує, що така діяльність сприяє створенню 
ситуацій, у яких діти вчаться без напруження і з за-
доволенням. Формуючи навчальні завдання у межах 
фізичної активності, вчителі стимулюють учнів до 
зниження рівня тривожності та отримання задоволен-
ня від навчання.

Рух створює значущий контекст, у якому відбува-
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ється навчання [10]. На відміну від більшості пред-
метів, під час викладання яких учні дізнаються про 
спортивні змагання і концепції із зовнішніх джерел, 
у контексті руху учні навчаються завдяки руху і пере-
буваючи в ньому [9]. Такий підхід, базований на русі, 
може бути застосований майже до кожного предмету 
шкільної освіти як основа методики викладання  або 
як її елементи. 

Фізична діяльність може бути основою зацікавле-
ності і застосування знань і розумінь, і тому має ве-
лику цінність як стрижень міжпредметного навчання 
[5].

Традиційне твердження про необхідність ФКО 
часто базувалося на так званих “зовнішніх” або “ін-
струментальних” аргументах [19]. Тому фізична ді-
яльність розглядається здебільшого як засіб досягнен-
ня певних освітніх цілей:

ФКО для здоров’я та фітнесу;1) 
ФКО для розвитку моральних якостей;2) 
ФКО для формування ціннісних орієнтацій;3) 
ФКО для громадянської освіти;4) 
ФКО для естетичного виховання.5) 

Думка про те, що широкий спектр освітніх цілей 
може реалізовуватися через добре підготовлену про-
граму ФКО не є новою.  Новим, як стверджують фа-
хівці Англії, є освітній спектр застосування цієї дисци-
пліни: духовний, моральний, соціальний, культурний 
розвиток; грамотність і вміння рахувати; інформаційні 
і комунікаційні технології; вміння мислити тощо [22].

Позитивний вплив ФКО на здоров’я використову-
ється для збільшення цінності даного предмету. Дитяча 
любов до ФКО може служити не тільки каталізатором 
пожиттєвої фізичної активності, а й для ефективного 
розв’язання проблем, пов’язаних зі здоров’ям, які по-
сідають чільне місце у Національній Програмі з ФКО 
Англії  (DFEE/QCA, 1999) [13]).

На думку фахівців [10], найбільш ефективним є 
вплив ФКО у тій частині освітнього спектру, який сто-
сується  розвитку мовлення учнів. При цьому рухи не 
просто сприяють навчанню і мовленнєвому розвитку, 
а є його невід’ємною складовою. Британські педаго-
ги [15] поділяють думку про те, що мова пізнається і 
декодується через  інтеграцію та зв’язки між мовою і 
рухами тіла. Малі діти супроводжують свої розмови  
рухом, який є для них чимось невід’ємним. Bruner J. 
стверджує, що “мова налаштовує тіло на хореографію 
людського тіла” [10 с.25].

Рух забезпечує середовище, у якому учні викорис-
товують мову природно і цілеспрямовано. Bailey R. 
[6] так визначає користь, яку може принести ФКО для 
розвитку мови і грамотності учнів:

легка атлетика: осмислення виконання легкоатле-• 
тичних вправ;
танці: реакція на вірші, розповіді та скоромовки;• 
ігри: прикметники та прислівники для опису рухів;• 
гімнастика: опис роботи інших;• 
активне дозвілля на природі: досягнення домовле-• 
ностей у вирішенні групових цілей;
плавання: написання правил безпеки.• 

Взаємозв’язок ФКО з громадянською освітою в 

школах Англії є нечітким. Існує стара традиція, наро-
джена у вікторіанських приватних школах, яка дово-
дить, що організована фізична діяльність дає ідеальну 
можливість молоді пізнати успіх та поразку, пере-
борювати перешкоди, стримувати у собі егоїстичні 
бажання заради досягнень групи [17]. Вже тривалий 
час у науці побутує думка про те, що у спорті гравцям 
надається можливість проявити свої моральні якості. 
Доказом цього є доповіді урядовців, зокрема доповідь 
“Спорт: піднімаючи гру”, у якій колишній міністр 
Джон Мейджер висловив такі думки:

“Змагальний спорт дає дуже цінні уроки на все 
життя. У кожній грі є і переможець і переможений. 
Спортсмени повинні вміти бути і тими й іншими. 
Спорт розквітає лише тоді, коли обидві команди гра-
ють за правилами і гідно сприймають свої результати. 
Це один з найкращих способів навчитися жити поряд 
з іншими і впливати на іншого гравця як учасника ко-
манди” [23 с. 24].

Уроки ФКО в Англії дають багато можливостей 
для обговорення ціннісних орієнтацій та поведін-
ки і мають значну перевагу над іншим уроками з ін-
ших дисциплін, що проводяться у класних кімнатах, 
оскільки  передбачають багатозначні ситуації, що ви-
магають обговорення чесної поведінки чи командної 
стратегії.

Такі можливості включають: 
обговорення можливих шахрайств у спорті; расиз-• 
му; спроможності і неспроможності гендерних сте-
реотипів;
розв’язання проблем під час активного дозвілля на • 
природі;
допомога у створенні спортивних клубів у поза-• 
урочний час;
дослідження різноманітних фобій у танцях;• 
вивчення того, як представлені гендерні співвідно-• 
шення, раси та їх можливості у спортивних засобах 
масової інформації 

Аналіз літературних джерел дозволяє визначити 
позитивні аргументи щодо користі ФКО, які пов’язані 
з упровадженням її у весь спектр шкільної програми. 
Саме поняття навчання “завдяки руху” вказує на мож-
ливість ФКО сприяти всебічному засвоєнню знань, 
умінь та розумінь, які відіграють фундаментальну 
роль у загальному навчанні та розвитку молоді [8]. 
Руховий досвід є сприятливим ґрунтом для створення 
умов  навчання тим учням, що незадоволені школою, 
і дає можливість розвивати їх уміння та розуміння 
спонтанно під час уроків ФКО.

ФКО - це засіб, а не результат освітньої діяльності; 
його доцільність зумовлена фундаментальними ціля-
ми освіти. 

Таким чином, ФКО Англії побудована з ураху-
ванням того, що ”освіта завдяки руху” може значно 
покращити якість навчання з усіх розділів шкільної 
програми. 

Наступною важливою складовою діючої в Англії 
концепції є освіта про рух. Залучення молоді до здо-
бутків людської культури, на нашу думку, в Англії 
відбувається за безпосередньої участі молоді у різних 
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культурних сферах, завдяки чому вона усвідомлює 
широту людських прагнень і розуміє  їхню значу-
щість [3].

ФКО Англії має на меті ознайомлення учнів із різ-
ними  видами фізичної діяльності та пов’язаними з 
ними  концепціями, правилами та процедурами. Цін-
ність фізичної культури полягає у тому, що учні на-
бувають нового, фізкультурного досвіду. Важливим 
завданням є ознайомлення учнів з уміннями, з яких 
складаються види спорту, адже “спорт – продукт соці-
альної системи, що пов’язаний з культурою, і школя-
реві повинна бути надана можливість детально з ним 
ознайомитися” [22]. В освіті про рух дуже важливо, 
щоб діти навчилися  свідомо оцінювати різні види 
спорту, які могли б збагатити їхнє життя.

В освіті про рух, за нашими дослідженнями, учні 
дізнаються про різноманітність та характер форм фі-
зичної діяльності. Саме фізичний аспект виконання 
різних видів діяльності є основою цих знань. Беручи 
участь у різних за структурою видах фізичної діяль-
ності, учні дізнаються про те, як рухатися у певних 
ситуаціях,  щоб досягти результату. У той же час їм 
необхідно знати про те, що деякі способи руху швид-
ше призводять до успіху або є більш естетичними, 
ніж інші. Адекватна ФКО повинна містити два види 
знань: знання способу як виконувати певне дії і зна-
ння їх змісту (наприклад, орієнтування потребує вмін-
ня читати карту, працювати з компасом та знань з фі-
зичної географії).

Проведений аналіз численних оглядів свідчить, 
що навчання ігор займає більшу частину програмно-
го часу порівняно з іншими видами діяльності. Най-
більше часу іграм відведено середній та старшій шко-
лі (пізніше йдуть легка атлетика, танці та плавання). 
Традиційні командні види ігор - регбі, футбол, хокей 
домінували у 7-11 класах. Наші дослідження під-
твердили  результати досліджень Pennej D., Evans J., 
Fairclough S. [14; 21] і OfSTED (95) , які наголосили 
що 50-70% часу уроків ФКО займають ігри.

Варто відзначити, що домінування ігор у програ-
мі ФКО  має давні традиції [16]. Як виявилося у про-
цесі нашого дослідження у Національній Програмі 
ФКО 1999 року [12] значна перевага також надається 
іграм. 

Очевидно, акцентування уваги на одному виді ді-
яльності,  призведе до того, що спектр рухової діяль-
ності, який пропонується учням під час навчання в 
школі,  обмежиться. Вузька спрямованість концепції 
програми, базована на змагальних іграх, містить не-
безпеку відштовхнути багатьох дітей від ФКО, а та-
кож позбавити їх можливості  отримати цінний досвід 
під час навчання.

Для того, щоб розвинути потребу молоді продо-
вжувати займатися фізичною діяльністю після шко-
ли,  їх необхідно глибоко зацікавити. Тому логічним 
є надання учням Англії на уроках ФКО можливості 
досліджувати весь спектр видів діяльності для вибо-
ру власне тих, які найбільше відповідають умінням, 
характеру і зацікавленостям. Змагальний характер, 
властивий більшості ігор, значно відрізняється від 
виразності танцю, де кожному надається можливість 

показати свій досвід і отримати задоволення, навчи-
тися різних рухів і бути фізично активним. Отже, у 
програмі  ФКО у Великій Британії переважає ігро-
ва діяльність, сучасні ж тенденції ФКО свідчать про 
спрямованість на пропорційне співвідношення між 
упровадженням нових, незнайомих для учнів видів 
діяльності і наданням дозволу учням займатися тими 
видами, які їх найбільше цікавлять.

У процесі дослідження нас зацікавило, чи надає 
сучасна ФКО в Англії значущі і цінні можливості 
учням з фізичними і розумовими вадами і було під-
тверджено, що більшість учнів з особливими потре-
бами Англії отримують рівноцінну адекватну ФКО 
разом із фізично повноцінними однокласниками.

Ще однією необхідною  основою фізкультурної 
освіти в Англії є освіта в русі. 

На нашу думку, освіта в русі є найважливішим роз-
ділом програми ФКО Англії, оскільки знайомить учнів 
із терміном “фізичний”, який дає інформацію про вну-
трішні цінності і задоволення, які містяться власне у 
русі. Варто зазначити, що, беручи участь у  різних 
видах рухової діяльності, вивчаючи їх можливості та 
обмеження, учні можуть здобути досвід з “середини”, 
а не “байдужо спостерігаючи збоку”. Діти просто ви-
являють рухову активність замість того, щоб цінувати 
її і брати в ній участь [4; 8].

Важливою функцією ФКО за освітньою концепці-
єю Англії має бути прищеплення почуття любові до 
різних видів фізичної діяльності. Ці види діяльності 
та здобутий у них досвід є важливими самі по собі, що 
допомагає зробити ФКО особливою та цінною. Owen 
J. стверджує, що ФКО передусім повинна сприяти 
“розширенню знань та понять учнів щодо значення 
фізичного існування у повному людському сенсі ” [20 
с.39] . 

Висновки.
Таким чином концепція формування здоров’я 

школярів засобами фізичної культури у Великобри-
танії передбачає насамперед забезпечення трьох 
основ: освіту завдяки руху, освіту в русі, освіту про 
рух. Власне такий підхід, на думку англійських фахів-
ців забезпечить формуванню в учнів глибоких знань 
і розуміння здорового способу життя та збереження 
здоров’я в умовах погіршення довкілля, а також їх мо-
ральний, духовний, соціальний та культурний розви-
ток. Навчати дітей насолоджуватися рухом та вихову-
вати прагнення до фізичної діяльності, що  збереглися 
б у дорослому житті  - це найголовніше завдання ФКО 
молоді в Англії.

Ця робота не вичерпує всіх можливих напрямків 
вивчення досвіду основ формування здоров’я шко-
лярів засобами фізкультурної освіти. Подальшої роз-
робки вимагає пошук та вивчення шляхів зміцнення 
здоров’я учнів в інших країнах Європи. 
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Особливості змагальної діяльності кваліфікованих 
спортсменок з настільного тенісу

Улізько Віра, Кушнір Василь, Грабчук Андрій
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Анотації:
Розглянуті особливості змагаль-
ної діяльності та взаємозв’язки 
функціонального стану серцево-
судинної системи спортсменок 
із показниками змагальної ді-
яльності. Показано напрямки 
корекції функціонального стану 
спортсменок. Наведено емо-
ційні стани тенісиста. Вони ви-
значаються безкомпромісністю 
змагань, присутністю числен-
них уболівальників, необхідніс-
тю неодноразового форсуван-
ня фізичних і психічних зусиль 
залежно від змінної ігрової 
ситуації. Емоційна насиченість 
змагань може викликати прояв 
щонайширшої гамми відчуттів.

Улизько В.М., Кушнир В.В., Грабчук А.Б. 
Особенности соревновательной деятель-
ности квалифицированных спортсменок 
по настольному теннису. Рассмотрены осо-
бенности соревновательной деятельности 
и взаимосвязи функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы спортсменок с 
показателями соревновательной деятельно-
сти. Показаны направления коррекции функ-
ционального состояния спортсменок. Приве-
дены эмоциональные состояния теннисиста. 
Они определяются бескомпромиссностью со-
ревнований, присутствием многочисленных 
болельщиков, необходимостью неоднократ-
ного форсирования физических и психиче-
ских усилий в зависимости от сменной игро-
вой ситуации. Эмоциональная насыщенность 
соревнований может вызвать проявление 
разнообразной гаммы ощущений.

Uliz’ko V.M., Kushnir V.V., Grabchuk 
A.B. Features of competition activity of 
skilled sportswomen on table tennis. 
The features of competition activity are 
considered. Intercommunications of the 
functional state of the cardiovascular 
system of sportswomen are presented 
with competition performance indicators. 
Directions the correction of the functional 
state of sportswomen are rotined. 
The emotional states of tennis player 
are resulted. They are determined 
uncompromisingness of competitions, 
presence of numerous fans, necessity 
of the repeated forcing of physical and 
psychical efforts depending on a removable 
playing situation. The emotional saturation 
of competitions can cause the display of 
various gamut of feelings.

Ключові слова:
теніс, емоції, змагання, функ-
ціональний, спортсмен.

теннис, эмоции, соревнование, 
функциональный, спортсмен.

tennis, emotions, competition, functional, 
sportsman.

Вступ. 1

Змагальна діяльність в настільному тенісі розкри-
ває потенційні можливості людини, фізичні і психічні 
резерви його організму. При цьому досягти результа-
тів світового рівня можуть лише особливо обдарова-
ні люди завдяки багаторічній спеціалізованій напру-
женій підготовці. Змагання є характерною ознакою 
спорту. Воно передбачає безпосередню демонстрацію 
можливостей спортсмена відповідно до правил і спо-
собів ведення спортивної боротьби в конкретному 
виді спорту.

Змагальна діяльність в настільному тенісі має свої 
специфічні особливості. Її можна представити у ви-
гляді блоків, які її формують і мають на неї вплив.  
Також важливий вплив на спортивний результат надає 
інвентар (ракетки, накладки, м’ячі, столи). Саме він 
був рушійною силою зміни техніки, тактики і навіть 
правил гри. Тому настільний теніс слід розглядати як 
власне діяльність змагання, як спеціальну підготов-
ку до неї, а також як специфічні людські відносини 
і норми поведінки, що складаються на основі цієї ді-
яльності.

У свою чергу настільний теніс відноситься до кате-
горії спортивних ігор, де спортсмени, по черзі переби-
ваючи м’яч на сторону суперника, прагнуть змусити 
його помилитися. Структуру гри можна представити у 
вигляді простої схеми: гравець повинен виконати по-
дачу або прийом подачі, розіграти очко і постаратися 
виграти його. Набагато складніше виглядає структура 
компонентів результативності гри [1, 2]. 

Результативність діяльності спортсмена, разом із 
спеціалізованою технічною, фізичною, тактичною, 
психологічною підготовленістю, залежить від харак-
теру сприйнятої інформації, швидкості її обробки і 
втілення у відповідних діях. Гра вимагає швидкого і 
адекватного специфічного мислення. Дефіцит просто-
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ру і часу в умовах змагання та боротьби в сучасному 
настільному тенісі затруднює як сприйняття і обробку 
інформації, так і ухвалення рішення. У цьому аспекті 
актуальністю є детермінація стилю саморегуляції, що 
пов’язана з контролем навчально-тренувальної та зма-
гальної діяльності спортсменів. Процес усвідомленої 
цілеспрямованої саморегуляції повинен відбуватись 
через систему взаємопов’язаних функціональних ла-
нок, яка включає: мету діяльності; суб’єктивну модель 
важливих умов діяльності; програму виконавчих дій; 
систему критеріїв успішної діяльності; інформацію 
про реально досягнуті результати; рішення про ко-
рекцію діяльності. Структурно повноцінний регуля-
тивний процес у більшості випадків гарантує успішне 
досягнення запланованої суб’єктом мети.

Г.В. Барчукова [1, 2, 3] і співавтори пропонують 
гартувати психіку тенісистів модельним тренуван-
ням, методом десенсибілізації, прийомами м’язової 
релаксації та активації, безпосереднього психічного 
впливу. При цьому використовуються методи словес-
ного впливу, якими можна запевнити спортсмена в 
значущості тих чи інших факторів, заспокоїти чи, на-
впаки, активізувати його. Для регуляції передстарто-
вих і змагальних психічних кондицій слід послугува-
тися: відведенням уваги, зміною і уточненням цілі та 
завдань участі спортсмена в змаганнях, стимуляцією 
вольових зусиль, спонуканням до інтелектуальної ак-
тивності та ін. Проте, основою максимального успіху 
є вміння самого спортсмена володіти власними емоці-
ями, думками.

Зазначені аспекти особливості змагальної діяль-
ності кваліфікованих спортсменок потребують більш 
глибокого осмислення з урахуванням індивідуальних 
рис характеру, а рішення самої проблеми також не є 
вичерпаним. 

Робота виконана за планом НДР Івано-
Франківського національного технічного університе-
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ту нафти і газу.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є визначення взаємозв’язків функ-

ціонального стану із показниками змагальної діяль-
ності.

Завдання:
Узагальнити отримані теоретичні дані.1. 
Визначити особливості змагальної діяльності в на-2. 
стільному тенісі. 

Матеріал та методи:
 Теоретичний аналіз й узагальнення літературних 1. 
джерел.
Педагогічний експеримент.2. 
Дослідження функціонального стану (медико-3. 
біологічний контроль).
 Методи визначення стану спеціальної фізичної під-4. 
готовленості та змагальної діяльності.
  Методи математичної статистики.5. 

Результати дослідження. 
Правильне, раціональне використання фізичних 

навантажень у процесі змагальної діяльності має 
значний позитивний вплив на стан серцево-судинної 
системи (ССС) та показує позитивний кореляційний 
зв’язок показника використаної результативної ак-
тивності із функціональним станом ССС, у даному 
випадку з показником ЧСС (r=0,67) (рис. 1). ЧСС у 
процесі змагальної діяльності – це найпростіший та 
найінформативніший параметр стану ССС. 

Частота серцевих скорочень відображає в певній 
мірі кількість роботи, котру виконує серце, щоб за-
довольнити підвищені вимоги організму при його 
залученні до м’язової роботи в процесі змагальної 
діяльності. Адже за показниками ССС можна ви-
явити ознаки синдрому перенапруження та прогно-
зування власних можливостей в умовах змагальної 
діяльності.

Дані рейтингу змагань ми визначаємо як комплек-

сний інтегральний показник ефективності змагальної 
діяльності, що відображає динаміку стану спортивної 
форми, вираженому в конкретному результаті гри, 
стосовно змагань різного рівня значимості. 

На рис.1 представлена схема взаємозв'язків між 
показниками змагальної діяльності та функціональ-
ним станом ССС. За даними Матиціна О.В. [4, 5] ви-
явлено, що результативна активність має позитивний 
взаємозв’язок із загальним показником (r=0,69), що 
спостерігається у наших дослідженнях. Проте у на-
веденій схемі, виявлено, що у процесі дослідження 
загальний показник ефективності корелює із функці-
ональним станом серцево-судинної системи (r=0,89). 
Таким чином, дана схема виявила залежність змагаль-
ної діяльності від функціонального стану ССС, чого в 
Матиціна О.В. не представлено.

У ході дослідження визначались також порівняння 
показника функціонального стану нервової системи 
із використанням стресових ситуацій та рейтингом 
спортсменок. Виявлено, що рейтинг змагань не ви-
являє високої кореляції із показником стресових си-
туацій (r=0,59). Встановлено, що стресові ситуації 
спортсменок мають високі показники кореляції із 
функціональним станом нервової системи (r=0,87) 
(рис. 2). У даному випадку показником функціональ-
ного стану нервової системи виступає ситутивна три-
вожність. Функціональний стан нервової системи 
також позитивно корелює із рейтингом спортсменок 
(r=0,77). 

В екстремальних ситуаціях змагальної діяльності 
додається ще й напруження зумовлене метою досяг-
нення найкращого результату  це результативне на-
пруження, що виникає ще задовго до початку змагань. 
Стан напруження полягає у збільшенні загального 
рівня активності центральної нервової системи, під-
вищенні частоти серцевих скорочень і систолічного 
тиску при розширенні кровоносних судин. Найбільш 

Рис. 1. Схема взаємозв’язків функціонального стану ССС із показниками змагальної діяльності (за О.В. 
Матиціним)
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сильнішим стан напруження відбувається тоді, коли 
спортсмен очікує гострої боротьби із суперником, рів-
ним йому за кваліфікацією або сильнішим за нього.

У ході дослідження для покращення функціональ-
ного стану нервової системи використовувались різні 
методи психологічної регуляції. Покращити стан на-
пруження значно легше, коли спортсмен сам відсте-
жує та регулярно перевіряє рівень власної тривожнос-
ті протягом змагальної діяльності. 

Використана активність у надзвичайних ситуаці-
ях має високі кореляційні зв’язки із використанням 
ініціативності упродовж змагань. Шляхи корекції 
функціонального стану передбачають можливість 
застосування різного роду взаємозалежних зв’язків 
змагальної діяльності. Застосована активність у над-
звичайних ситуаціях характеризується активними ді-
ями в умовах значного підвищення психологічної і 
техніко-тактичної складності на завершальній стадії 
змагань, або у зустрічі.

У сучасному настільному тенісі ініціативність або 
подача відіграє важливу роль, складаючи в побудові 
ігрової комбінації. Змагальна діяльність у настіль-
ному тенісі потребує високої концентрації уваги, що 
призводить в кінцевому результаті до стану втоми. 

У процесі втоми за В.М. Платоновим [6] у м’язах 
проходить ряд біохімічних змін, які призводять до 
зменшення сили, а також до затримки процесів роз-
слаблення та скорочення одиниць 

Рейтинг спортсменок в ході роботи визначався 
вкладом зустрічей спортсменок підставивши у фор-
мулу, за якою підраховувались кількість очок, які на-
брали чи втратили. Дані очки - “додатки” в результаті 
множили на “коефіцієнт турніру” , додаючи чи відні-
маючи від поточного рейтингу, який визначає “силу” 
спортсмена. “Коефіцієнт турніру” особистого чемпі-
онату України дорівнює 1,5, в інших змаганнях він 
коливається від 0,5 до 1,4, розраховується за спеці-

альною формулою. Отже, рейтинг визначає структуру 
відношення рівнів кваліфікації спортсменок і розкри-
ває системний зміст вказаних відношень та встанов-
лює ціну одержаних перемог з точки зору техніко-
тактичних дій.

Успіх змагальної діяльності в настільному тенісі 
базується на правильному ударі, виконаному у потріб-
ний момент. Дане положення пояснюється тим, що 
коли спортсмен прийняв рішення виконати конкрет-
ний удар, то він повинен почати і закінчити рухову 
дію в строго обмежений час, зв’заного з особливостя-
ми польоту м’яча. Порівняльний аналіз змагальної ді-
яльності показав, що настільний теніс відноситься до 
групи видів спорту, які активізують серцево-судинну 
систему. При чому навантаження на організм спортс-
менок під час змагальної діяльності дуже велике. Тому 
одним із важливих критеріїв змагальної діяльності є 
фізична витривалість спортсменок. 

Аналізуючи показники ситуативної тривожності 
спортсменок з настільного тенісу спостерігаються ви-
сокі показники самооцінки тривожності, з урахуван-
ням найвищого рейтингу змагань, а також помірно 
низькі показники самооцінки ситуативної тривожнос-
ті із низькими показниками рейтингу змагань (рис. 3). 
За показниками рейтингу учасників 3-ох груп до по-
чатку змагань у МС становив 78 балів, що відповідає 
рівню даної категорії спортсменок. Результати дослі-
джень даної групи після змагань становить 67 балів, 
що передує зниженню даного рейтингу спортсменок 
(рис. 3), зменшенням рівня їхньої ситуативної три-
вожності. Дані дослідження засвідчують про співвід-
ношення рейтингу та психоемоційного стану в даній 
групі спортсменок протягом змагань та значного зни-
ження рівня майстерності спортсменок, що свідчить 
про взаємозалежність виступу від стану ситуативної 
тривожності. У спортсменок КМС спостерігається 
підвищення рейтингу після змагань від показника 52 

Рис. 3. Рейтинг спортсменок до початку та після змагань

100  

80  

ст
уп

ін
ь 

ви
ра

ж
ен

ос
ті

, б
ал

и 

60  

40  

20  

0  
МС                                                        КМС                                           1 розрядники

групи спортсменок 

Рейтинг спортсменок до початку змагань  
Рейтинг спортсменок після змагань  



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

158

одиниці до показника 58 одиниць, що характеризу-
ються помірними показниками ситуативної тривож-
ності та свідчать про підвищення рівня кваліфікації 
у спортсменок.

Зниження рейтингу у 1розрядників від показника 
30 одиниць до показника 22,5 одиниць, свідчить про 
зниження рівня кваліфікації у даної групи та низьки-
ми показниками ситуативної тривожності. 

Урахування індивідуальних особливостей спортс-
менок (характеру, вольових якостей, темперамен-
ту, емоції, особистісної та ситуативної тривожності, 
агресії) є умовою формування специфічного техніко-
тактичного стилю діяльності тенісисток. Крім того 
механізми прояву координаційних здібностей, поряд 
з іншими елементами, містять у собі психологічну 
складову – психомоторику [3, 4]. 

Таким чином, використання результатів дослі-
дження психологічних особливостей тенісисток до-
зволить впливати на розвиток їхніх координаційних 
здібностей, швидкісно-силових якостей, технічну під-
готовленість, рейтинг спортсменок та змагальну ді-
яльність в цілому.

Висновки
1. Аналіз літературних джерел дав змогу встанови-

ти, що сучасний розвиток настільного тенісу ставить 
високі вимоги до рівня спеціальної фізичної і тактич-
ної підготовленості спортсменів. 

2. Спортивна працездатність перебуває в тіс-
ному взаємозв’язку з функціональним станом 
серцево-судинної системи, яка є провідною киснево-
транспортною системою організму в умовах м’язової 
діяльності. З’яcовано, що функціональний стан є ві-
дображенням способу забезпечення психічних функ-
цій, інтегральним вираженням яких є усвідомлена, 
соціально зумовлена поведінкова рухова діяльність, 
також і змагальна.

3. Встановлений зв’язок між станом серцево-
судинної системи та показником активності в умовах 
змагальної діяльності (коефіцієнт кореляції r=0,67) 
може бути застосований з метою виявлення шляхів 
корекції функціонального стану у спортсменок.

4. Виявлений зв’язок між показником результа-
тивної активності і комплексним показником ефек-
тивності змагальної діяльності (коефіцієнт кореляції 
r=0,69) вказує на можливі шляхи корекції спеціальної 
працездатності спортсменок. 

Подальший напрямок дослідження. Визначити 
функціональний стан м’язової системи та змагальної 
діяльності. Порівняти стан емоційного напруження та 
змагальної діяльності, а також корекція спеціальної 
працездатності спортсменок. 
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Силова підготовка, як засіб розвитку фізичної 
підготовленості військовослужбовців ВВНЗ

Федак С.С., Севідова Г.О.
Академія сухопутних військ

Анотації:
Вдосконалено методику фізичної 
підготовки військовослужбовців 
вищих військових навчальних за-
кладів. В обстеженні прийняли 
участь 32 військовослужбовці. 
Військовослужбовці виконували 
тести: біг на 100м. і 3000м, підтягу-
вання на перекладині. Визначено 
вплив занять силовими вправами 
на розвиток швидкості, сили та ви-
тривалості військовослужбовців 
спеціальності “фізичне виховання”. 
Встановлено рівень впливу занять 
силових вправ на фізичні можли-
вості військовослужбовця.

Федак С.С., Севидова Г.А. Силовая 
подготовка, как средство развития фи-
зической подготовленности военнос-
лужащих. Усовершенствована методика 
физической подготовки военнослужащих 
высших военных учебных заведений. В 
обследовании приняли участие 32 воен-
нослужащих. Военнослужащие выполняли 
тесты: бег на 100 и 3000 метров, подтягива-
ние на перекладине. Определено влияние 
занятий силовыми упражнениями на разви-
тие скорости, силы и выносливости воен-
нослужащих специальности “физическое 
воспитание”. Установлен уровень влияния 
занятий силовыми упражнениями на физи-
ческие возможности военнослужащего.

Fedak S.S., Sevidova G.O. Weightlift-
ing exercises as means of developing 
physical training of military personnel. 
The method of physical preparation of 
military personnel of higher soldiery edu-
cational establishments is improved. In an 
inspection took part 32 servicemen. Mili-
tary personnel executed tests: at run on 
100 and 3000 meters, undercutting on a 
cross-beam. Influence of employments is 
certain power exercises on speeding up, 
force and endurance of military person-
nel of speciality “physical education”. The 
level of influence of employments power 
exercises is set on physical possibilities 
of military personnel.

Ключові слова:
фізична підготовка, військовос-
лужбовець, сила, швидкість, ви-
тривалість.

физическая подготовка, военнослужащий, 
сила, скорость, выносливость.

physical training, military personnel, 
power, speed, endurance.

Вступ. 1

Розвиток фізичних якостей є однією з основних 
проблем рухової діяльності людини у віці 18-28 
років. Результати численних перевірок свідчать, що 
фізичний стан нашої молоді знаходиться на низькому 
рівні. Однією з багатьох причин є малодоступність 
для широкого загалу людей основних методичних 
положень розвитку сили, витривалості, швидкості. 
Актуальність вирішення проблеми визначається 
необхідністю підвищення рівня розвитку основних 
фізичних якостей людини [8]. 

Серед розвитку усіх фізичних якостей найбільш 
гостро стоїть проблема розвитку силових можливос-
тей людини. Це обумовлено тим, що силові якості 
(максимальна сила, силова витривалість, швидкісна 
сила, статична сила) забезпечують різнобічний фізич-
ний розвиток людини [3]. Привабливість силового на-
прямку у фізичній підготовці молоді обумовлюється 
порівняно більшим приростом цієї якості ніж, напри-
клад, швидкості чи витривалості. Звичайно, розвиток 
загальної витривалості ефективно забезпечує стан 
здоров’я людини, але силова підготовка найкраще 
формує мотивацію та зацікавленість бути здоровим, 
привабливим і гармонійно фізично розвинутим [1,4].

Як відомо, під силою розуміють здатність люди-
ни долати зовнішній опір або протистояти йому за 
рахунок напруження м'язів [7]. Людина виявляє силу, 
взаємодіючи з опорою, із спортивним снарядом, су-
перником або іншим зовнішнім об'єктом. Прояви сили 
надзвичайно різноманітні, тому в спеціальній літера-
турі набув поширення термін ”силові можливості”, 
об'єднуючий всі види прояву сили [2,6]. Окремі види 
силових можливостей відносно слабо взаємозв'язані. 
Це вимагає використання різних засобів, методів і 
тренувальних режимів для їх розвитку [5,9]. 

Робота виконана за планом НДР академії сухопут-
них військ.

© Федак С.С., Севідова Г.О., 2010

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: розвиток та вдосконалення методи-

ки фізичної підготовки військовослужбовців вищих 
військових навчальних закладів.

Завдання дослідження:
1. Визначити значення силових вправ у фізичній 

підготовці військовослужбовців;
2. Встановити вплив занять силових вправ на фі-

зичні можливості військовослужбовця;
3. Вивчити вплив занять силових вправ на розви-

ток швидкості, сили та витривалості військовослуж-
бовців спеціальності “фізичне виховання”.

Методи дослідження:
1. Теоретичний аналіз та узагальнення спеціальної 

літератури.
2. Аналіз директивних документів та документів 

методичного характеру.
3. Тестування фізичної підготовленості військо-

вослужбовців спеціальності “фізичне виховання”.
4. Методи математичної статистики.
Організація дослідження: Дослідження проводи-

лось у 2009 навчальному році. В обстеженні прийня-
ли участь військовослужбовці спеціальності “фізичне 
виховання” у бігу на 100м., підтягування на перекла-
дині і бігу на 3000м. Фізичні вправи виконувались в 
змагальних умовах у військовій формі на комплексно-
перевірочному занятті. В обстеженні прийняли участь 
32 військовослужбовці, серед яких за спортивною 
приналежністю виділено 2 групи. 

Першу групу склали військовослужбовці, які регу-
лярно займалися атлетичними видами спорту: гирями, 
армрестлінгом, важкою атлетикою, пауерліфтінгом та 
ін. – 14 чоловік. В другу групу увійшли військовос-
лужбовці, які спеціалізувалися у спортивних іграх 
(футбол, волейбол, водне поло, баскетбол та ін.) – 18 
чоловік.

В роботі для аналізу отриманих результатів прове-
дені розрахунки наступних статистичних показників: 
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середніх значень та їх середнє квадратичних відхи-• 
лень; 
коефіцієнтів варіації та вкладу кожної із трьох вправ • 
у загальну суму балів у процентах; 
стандартної шкали з нормованим відхиленням, за • 
допомогою якої визначені рівні фізичної підготов-
леності військовослужбовців.

Результати дослідження.
Вивчення фізичної підготовленості військовос-

лужбовців, за спеціальністю “фізичне виховання”, ви-
явило наступний рівень їх підготовленості (табл. 1). 

Середній результат для 32 учасників у бігу на 100 
метрів складає 13,46 с. За існуючими вимогами він 
відповідає відмінному рівню підготовленості у цій 
вправі. Розрахунок коефіцієнта варіації дав результат 
– 4,01%, що менше за 10%. Отже, результати бігу на 
100м. для даної групи відносяться до однорідних по-
казників. 

Встановлено, що результати, які відносяться до 

“нормальних” у бігу на 100м., тобто таких, які зна-
ходяться у межах X   ±1/2σ або від 13,19 до 13,73 с по-
казали 13 військовослужбовців. Час бігу, який краще 
за вказаний діапазон, оцінюється як вище середнього 
та високий, а гірший – нижче середнього та низький. 
Зокрема, результати від 13,2с. і краще мали 9, а нижче 
13,7с. – 10 чоловік (рис. 1). 

Другою вправою, яка бралась до уваги для про-
ведення порівняльного аналізу, було підтягування на 
перекладині. Середній результат у підтягуванні на 
перекладині для 32 військовослужбовців склав 18,31 
рази. Цей результат відповідає оцінці “відмінно”. Се-
реднє квадратичне відхилення для підтягування – 3,91 
рази визначило коефіцієнт варіації як неоднорідний 
– 21,4%. Неоднорідність показника означає суттєву 
різницю підготовленості військовослужбовців у цій 
вправі – від 11 до 30 підтягувань. До “нормальних” 
досягнень віднесені результати, які знаходяться в 
межах від 16 до 20 разів (рис.2). 

Таблиця 1
Виконання фізичних вправ військовослужбовцями спеціальності “фізичне виховання” (n=32)

№ 
п\п Прізвище Вид спорту Біг на 100м. Підтягування Біг на 3000м.
1 Д-к Гирьовий 14,6 11 677
2 П-й Пауерліфт 13,4 21 705
3 Б-к Армспорт 13,1 15 712
4 Б-ч Гирьовий 13,8 18 720
5 Я-а Кікбокс 12,1 19 730
6 Г-о Футбол 13,3 18 706
7 В-й Футбол 13,4 21 682
8 О-й Боротьба 13,5 20 734
9 З-о Водне поло 13,6 16 720
10 О-к Самбо 13,4 26 635
11 А-й Легк. атлет. 13,6 26 652
12 Г-о Футбол 13,3 16 670
13 К-в ВСК 14,2 16 744
14 З-в Волейбол 13,9 16 753
15 Г-й Баскетбол 13,9 19 730
16 О-й ВСК 13,4 16 692
17 Х-ч ВСК 13,1 19 713
18 Ю-а Легк. атлет. 13,6 18 730
19 М-ш Армспорт 13,2 30 685
20 П-к ВСК 12,9 24 665
21 Х-а Армспорт 13,1 20 735
22 П-к Бокс 12,8 19 690
23 М-к Рукоп. бій 13 16 713
24 Г-н Гирьовий 14 14 742
25 Р-в Гирьовий 14,2 16 730
26 Ш-к Футбол 13,2 15 678
27 К-о Футбол 12,8 18 714
28 Л-о Волейбол 12,7 17 675
29 Н-й ВСК 14 14 765
30 П-й Стрільба 14,4 16 738
31 С-о Лижний 13,4 20 645
32 Т-й Важ атлет. 13,8 16 720
Середнє значення 13,46 с 18,31 р. 706,25с. (11.46,25с.)

Середнє квадратичне відхилення 0,54 с 3,91 р. 32,57 с
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Військовослужбовців, досягнення яких знаходи-
лися у вказаному діапазоні, виявилося 10 чоловік. 
Результати краще за 16 разів отримані у 6 випадках, 
а низькі – менше 16 разів мали 14 військовослужбов-
ців. 

Важливим показником фізичної підготовленості 
військовослужбовців є результати виконання ними 
бігу на 3000м. Середнє досягнення у цій вправі для 32 
військовослужбовців – 11.46,25с. (706,25с.), що оціню-
ється на “відмінно”. Середнє квадратичне відхилення 
для бігу на 3000м – 32,57с. дало коефіцієнт варіації 
– 4,6%, яке характеризує однорідність розсіювання 
результатів. Результати для діапазону “нормальних” 
досягнень – 11.30,0-12.03,0с., показали 11 військовос-
лужбовців. Кращі досягнення від цих вимог мають 10, 
а гірші – 12 військовослужбовців (рис. 3).

Серед трьох вправ найменший коефіцієнт варіації 
встановлений для бігу на 100м. – 4,01%, потім – для 
бігу на 3000м. – 4,6% і найбільший – для підтягуван-
ня на перекладині. Чим менше коефіцієнт, тим щіль-
ніше індивідуальні досягнення військовослужбовців 
до середнього показника вибірки. Аналіз фізичної 
підготовленості військовослужбовців у трьох вправах 
за стандартною шкалою з нормованим відхиленням 
дозволило порівняти кількість чоловік, які мають до-
сягнення менше або більше за середню норму. Нижче 
за цю норму, встановлено для підтягування на пере-
кладині – 14 із 32  чоловік, а вище – для бігу на 3000м. 
– 12 чоловік. Найбільша кількість досягнень, які від-
повідають середній нормі, зафіксована у бігу на 100м. 
– 13 чоловік. 

Оцінювання досягнень у бігу на 100м., підтягу-
ванні на перекладині та бігу на 3000м. за таблицею 
військово-спортивного комплексу (далі – ВСК), нада-
ло можливості визначити вклад кожної вправи для 32 
військовослужбовців у загальну суму балів (табл. 2). 

Серед всіх вправ найбільше значення має підтягу-
вання на перекладині, яке дає 43% (580 балів) від за-
гальної суми – 1339 балів. Інші співвідношення балів 
подані на рис. 4. Другим за значенням для суми балів 
має біг на 100м. – 30% (398 балів) і останнє місце за-
ймає біг на 3000м. – всього 27% (360 балів). 

Отже, загальний профіль фізичної підготовленості 
військовослужбовців характеризується переважаю-
чим рівнем розвитку силових якостей, меншими по-
казниками розвитку швидкості та витривалості.

Для визначення впливу співвідношення досягнень 
у фізичних вправах окремих видів спорту, проведено 
порівняння двох груп військовослужбовців, які займа-
лися силовими та ігровими видами спорту (таблиця 
3).

Військовослужбовці, які займалися силовими ви-
дами спорту, за таблицею ВСК набрали за середніми 
результатами 1247 балів. Представники ігрових видів 
спорту отримали кращу суму – 1349 балів. Вищі до-
сягнення у групі, яку склали ігрові види спорту, отри-
мані в наслідок кращих результатів у бігу на 100м. – 
на 91 бал і бігу на 3000м. – на 26 балів і незначного 
програшу у підтягуванні на перекладині – 15 балів. 

Різниця між середніми досягненнями у фізичних 
вправах для двох груп військовослужбовців статистич-
но недостовірна. Це означає, що вона не є наслідком 
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Рис. 1. Рівень досягнень військовослужбовців у бігу 
на 100м. за стандартною шкалою з нормованим 

відхиленням (n=32)

Рис. 2. Рівень досягнень військовослужбовців у 
підтягуванні за стандартною шкалою з нормованим 

відхиленням (n=32)

Рис. 3. Рівень досягнень військовослужбовців у бігу 
на 3000м. за стандартною шкалою з нормованим 

відхиленням (n=32)

Рис. 4. Співвідношення нарахованих балів за середні 
результати виконання вправ військовослужбовцями 

(n=32)
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впливу спеціалізованих занять військовослужбовців 
окремими видами спорту, а визначається спрямова-
ністю методики їхньої фізичної підготовки. 

Характерні риси методики фізичної підготовки 
військовослужбовців можуть бути з’ясованими шля-
хом аналізу співвідношення балів, які отримані за ви-
конання вправ. 

Для військовослужбовців, які займаються силови-
ми видами спорту, це співвідношення представлено 
на рис. 5. 

Рисунок показує, що найбільше значення для за-
гальної суми балів – 46% у військовослужбовців, які 
займаються силовими видами спорту мають результа-
ти у підтягуванні на перекладині і менше, однакове 
– 27% результати бігу на 100м. і 3000м. У представ-
ників ігрових видів спорту також відмічається пріо-
ритетність підтягування на перекладині, яке дає в за-
гальну суму 41% балів (рис. 6). Разом з тим необхідно 
відмітити дещо більше значення бігу на 100м. – 32% 
порівняно з бігом на 3000м. – 27%.

Отже, для військовослужбовців, які представляють 
силові та ігрові види спорту не встановлено групової 
різниці в профілі фізичної підготовленості. У цих гру-
пах досягнення у підтягуванні на перекладині перева-
жають результати бігу на 100м. і 3000м. Причому, для 
всіх груп військовослужбовців значення результатів у 

бігу на 3000м. однакове і найнижче – 27%, а бігу на 
100.м від 27 до 32%.

Висновки.
Адже багаторічний практичний досвід дав багатий 

фактичний матеріал, на основі якого будується сучас-
на методика силової підготовки військовослужбовців, 
зокрема військовослужбовців вищих військових на-
вчальних закладів. 

Не викликає сумніву ствердження про те, що сила, 
як фізична якість, завжди необхідна, і певним чином 
проявляється при виконанні фізичних вправ. Рівень 
розвитку силових можливостей позначається на ре-
зультатах виконання вправ, проте, залежить від таких 
якостей, як швидкість та витривалість. Тому у профілі 
фізичної підготовленості військовослужбовців перед-
бачається оптимальний розвиток всіх якостей. Але іс-
нують таки види вправ, яки вимагають пріоритетного 
розвитку саме силових якостей.

Загальний профіль фізичної підготовленості вій-
ськовослужбовців за спеціальністю «фізичне вихован-
ня» визначається переважаючим впливом досягнень у 
підтягування на перекладині, другу позицію займає 
біг на 100 м і останню – біг на 3000м.

Заняття силовими видами спорту збільшують 
вклад у загальну суму балів підтягування на перекла-

Таблиця 2
Середні результати виконання вправ військовослужбовцями  (n=32)

Вправа Біг на 100 м,
Сек.

Підтягування,
Разів.

Біг на 3000м,
Хв. с.

Результат 13,46 18,31 11.46,25
Бали 398 580 360

Таблиця 3
Середні результати виконання вправ військовослужбовцями, які спеціалізуються в різних видах спорту

Вправа Біг на 100м.,
Сек.

Підтягування,
Разів.

Біг на 3000м.,
Хв. с.

Спеціалізація 
військовослужбовців

Силові 
види спор-

ту

Ігрові види 
спорту

Силові 
види спор-

ту

Ігрові 
види 

спорту

Силові 
види спорту

Ігрові 
види 

спорту
Середній результат в групі 13,69 13,34 17,89 17,43 11.54,0 11.43,11
Бали 339 430 566 551 342 368

Представники силових видів спорту 
 (n-14) 

Підтягування; 
46%  

Біг   3000м.;  
27% 

Біг 100м.;  
27% 

Представники ігрових видів  спорту
 (n-18) 

Підтягування; 
41%  

Біг 3000м.;  
27%  

Біг100м.;  
32%  

Рис. 5. Співвідношення нарахованих балів за середні 
результати виконання вправ військовослужбовцями, 

які спеціалізуються у силових видах спорту

Рис. 6. Співвідношення нарахованих балів за середні 
результати виконання вправ військовослужбовцями, 

які спеціалізуються в ігрових видах спорту
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дині і одночасно погіршують результати бігу на 100м. 
В цілому, на фоні незначної зміни профілю фізичної 
підготовленості, в цій групі порівняно з військовос-
лужбовцями, що займалися ігровими видами спорту, 
зафіксовано зниження суми до 102 балів. 

Для військовослужбовців, які переважно займа-
ються силовими видами спорту, в межах існуючої сис-
темі фізичної підготовки, акцент необхідно перенести 
на біг, особливо на короткі дистанції.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем розвитку фізичної 
підготовленості військовослужбовців.
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Деякі скарги старшокласників на стан фізичного здоров’я
Хохлова Л.А.*, Бондар Т.С., Чередніченко М.А., Горіна В.В., Кочина Н.В.

Харківська державна академія фізичної культури
Інститут фізичної культури Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського *

Анотації:
Розглянуто результати скрінінг-
анкетування 165 учнів, які навча-
ються у 9 і 11 класах шкіл, щодо 
скарг на самопочуття. Результа-
ти дослідження свідчать про те, 
що серед учнів, які навчаються у 
дев’ятих класах відсоток тих шко-
лярів, які мають скарги на самопо-
чуття вищий за тих учнів, що на-
вчаються у одинадцятих класах. 
Найбільш поширеними захворю-
ваннями серед опитаних школярів 
є респіраторні хвороби (ангіна, не-
жить, кашель), а також скарги на 
часту втому і головні болі після за-
кінчення навчального процесу.

Хохлова Л.А., Бондарь Т.С., Чередниченко 
М.А., Горина В.В., Кочина Н.В. Некоторые жа-
лобы старшеклассников на состояние фи-
зического здоровья. Рассмотрены результаты 
скрининг-анкетирования 165 учащихся, которые 
обучаются в 9 и 11 классах школ, относительно 
жалоб на самочувствие. Результаты исследова-
ния свидетельствуют о том, что среди девяти-
классников процент тех школьников, которые 
имеют жалобы на самочувствие выше, отно-
сительно тех учащихся, которые обучаются в 
одиннадцатых классах. Наиболее распростра-
ненными заболеваниями среди опрошенных 
школьников являются респираторные заболе-
вания (ангина, насморк, кашель), а также жа-
лобы на частую утомляемость и головные боли 
после окончания учебного процесса.

Khokhlova L.A., Bondar T.S., 
Cherednichenko M.A., Gorina V.V., 
Cochina N.V. Some complaints 
of seniors to the state of physi-
cal health. Results are considered 
screening test student relatively com-
plaints about a feel. In an experiment 
took part a 165 student 9 and 11 
classes. It is marked that at a student 
9 classes of complaints about a feel 
anymore. The most widespread dis-
eases among schoolboys are respi-
rator diseases (quinsy, cold, cough). 
Also complaints take place about 
frequent fatigueability and head pains 
after completion of educational pro-
cess.

Ключові слова:
школярі, захворювання, скарги на 
самопочуття, хвороби.

школьники, заболевание, жалобы на самочув-
ствие, болезни.

schoolboys, illness, complaints about 
health and illness.

Вступ.1

Одним з головних завдань системи шкільного фі-
зичного виховання є формування в учнів загально-
освітніх навчальних закладів фізичного, соціального 
та психічного здоров’я [7]. Для практичної реалізації 
цього завдання, у систему фізичного виховання шко-
лярів включені різні заходи, які у цілому спрямовані 
на підвищення рівня рухової активності школярів, 
формування у них бережливого ставлення до власно-
го здоров’я, соціалізацію особистості та ін. [1, 7]  До 
цих заходів віднесені уроки, фізкультурно-оздоровчі 
заходи, які проводяться у режимі навчального дня, 
позакласні фізкультурно-оздоровчі (заняття учнів 
у гуртках та секціях спортивного спрямування) та 
спортивно-масові заходи (змагання з видів спорту, які 
включені у шкільну програму, та традиційних для да-
ної місцевості видів спорту) [5]. Проте, як показують 
дослідження науковців та педагогів [6], ефективність 
традиційної системи фізичного виховання школярів 
знижується.

Одним з головних показників зниження її ефектив-
ності є щорічне зниження здоров’я дітей та зростання 
рівня захворюваності серед них. Так, результати до-
сліджень, які проводили спеціалісти Інституту гігієни 
і медичної екології ім. Марзеєва Академії медичних наук 
України, свідчать про те, що за останні десять років за-
хворюваність серед дітей шкільного віку зросла на 26,8 
% [2, 6]. 

За оцінками фахівців [3, 6], однією з головних при-
чин зростання рівня захворюваності учнівської моло-
ді є недостатня реалізація комплексного підходу до 
організації системи фізичного виховання школярів. 
Дуже велика роль у комплексній системі шкільного 
фізичного виховання повинна відводитись практич-
ним рекомендаціям медичних фахівців, щодо профі-
лактики та лікування у школярів захворювань засо-
бами фізичної культури [6]. Проте, практика показує, 
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що у шкільному навчальному процесі з фізичного ви-
ховання участь лікарів обмежується лише наданням 
учням довідок, які дозволяють розподіляти учнів за 
навчальними групами (основна, підготовча, спеціаль-
на) під час занять з фізичної культури [4]. 

Для досягнення кінцевої мети – отримання прак-
тичних рекомендацій від лікарів щодо оздоровлення 
школярів засобами фізичної культури, необхідно про-
вести ряд досліджень в декілька етапів. Першим з них 
є виявлення   скарг школярів, які навчаються у стар-
ших класів, на самопочуття, з ціллю подальшого на-
правлення учнів до спеціалістів-медиків.

Дослідження виконано згідно угоди у рамках пла-
ну НДР Харківської державної академії фізичної куль-
тури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета дослідження – з’ясування скарг старшо-

класників на самопочуття за допомогою скрінінг-
анкетування, з подальшим розподілом за групами за-
хворювань.  

Методика дослідження. З метою реалізації мети 
дослідження, було проведено соціологічне опитування 
учнів 9 та 11 класів трьох загальноосвітніх навчальних 
закладів міста Харків. Загалом було опитано 165 учнів 
шкіл. У процесі дослідження використовувались осо-
бові скринінг-анкети закритого типу. Питання анкет 
були сформульовані таким чином, щоб відповіді на 
них дали можливість з’ясувати наявність скарг учнів 
на фізичне здоров’я за групами захворювань. Мето-
дика скрінінг-опитування з подальшим групуванням 
відповідей за захворюваннями розроблена проф. А.Г. 
Швецовим та описана у науково-методичній літерату-
рі [8].      

Результати дослідження.
Аналіз результатів опитування показав, що рівень 

скарг, які характерні для групи захворювань, які відне-
сені до компетенції лікарів-невропатологів у дев’ятих 
класах вищий за одинадцятий (рис.1). 

Найбільш поширеними скаргами серед опитаних 
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школярів у відміченій вище групі ознак захворювань, 
є скарги на втому після повернення зі школи. Так, у 
дев’ятих класах таких учнів 83,3 %, у одинадцятих 
– 61,9 %. Також часто школярі скаржаться на пору-
шення сну и головні болі. Відповідно, таких учнів у 
дев’ятих класах 70,6 % та 69,6 %, у одинадцятих – 57 
% та 52,4 %. У середньому скарг по даній групі захво-
рювань в учнів дев’ятих класів 34,6 %, в школярів, що 
навчаються у одинадцятому класі – 26,6 %.

Наступною групою скарг на самопочуття шко-
лярів, що виявлялись у процесі дослідження, були 

скарги, пов’язані з компетенцією лікарів-кардіологів 
та лікарів-ревматологів. В цієї групі школярі, які на-
вчаються у дев’ятому класі, також частіше скаржаться 
на самопочуття (у середньому 28,5 %), чим ти учні, 
що навчаються у одинадцятому (у середньому 26,5 %) 
класі (рис. 2).  

Однак, виходячи з аналізу рисунка 2 у розрізі 
ознак окремих захворювань, можна констатувати той 
факт, що школярі, які навчаються у дев’ятих класах 
частіше скаржаться на некомфортні відчуття у області 
серця (33,3 %) та на болі у суглобах (27,5 %), тоді як 

Рис. 1. Скарги учнів на самопочуття щодо ознак захворювань віднесених до компетенції лікарів-
невропатологів
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учні одинадцятих класів частіше відмічають задишку 
(28,6 %). На підвищений тиск крові скаржаться при-
близно однакова кількість школярів серед опитаних 
респондентів.

Третьою групою скарг на стан здоров’я, за ме-
тодикою проф. А. Г. Швецова, є ознаки тих захво-
рювань, що потребують лікування спеціалістами-
отоларингологами. В цієї групі, як й у попередніх 
групах ознак захворювань, дев’ятикласники частіше 
скаржаться на самопочуття (у середньому 37,1 %) за 
одинадцятикласників (у середньому 27,4 %). Скарги 
школярів на розлади у роботі респіраторного апарату 
у розрізі ознак окремих захворювань відображені на 
рис. 3.   

Аналіз даних діаграми (рис. 3) показав, що найчас-
тіше опитані школярі у обох вікових групах скаржать-
ся на нежить, часті ангіну та кашель. Так, на частий 
нежить скаржаться 67,6 % дев’ятикласників та 55,5 
% одинадцятикласників. Тих учнів, що відмічають у 
себе часте захворювання на ангіну і кашель, відповід-
но, у дев’ятому класі – 66, 6 % та 63,7 %, у одинадця-
тих класах – 41,3 % та 47,6 %.

Крім вищевказаних скарг на самопочуття, близько 
третини школярів також відмічають скарги, які відне-
сені до компетенції лікаря-окуліста (рис.4). У серед-
ньому, таких учнів серед опитаних у дев’ятих класах 
27,4 %, у одинадцятих класах – 29,1 %.

Не дивлячись на те, що середній показник скарг 
на відхилення у функціонуванні зорового апарату у 
учнів одинадцятого класу вищий за учнів дев’ятого 
класу, скарги на зниження зору спостерігається у біль-
шій мірі в школярів-дев’ятикласників (33,3 %), тоді як 
аналогічні скарги відмічаються у 22,2 % одинадцяти-
класників. Крім того, на сльозотечу скаржаться 34,3 % 
учнів дев’ятих класів проти 30,2 % учнів одинадцятих 
класів. Опитані одинадцятикласники у більшій мірі 
(34,9 %) скаржаться на часте почервоніння очей, тоді 
як серед учнів 9-х класів таких дітей 14,5 %.

Висновки.
Результати дослідження свідчать про те, що серед 1. 
учнів, які навчаються у дев’ятих класах відсоток тих 
школярів, які мають скарги на самопочуття вищий 
за тих учнів, що навчаються у одинадцятих класах.
Найбільш поширеними захворюваннями серед опи-2. 

Рис. 3. Скарги учнів на самопочуття щодо ознак захворювань віднесених до компетенції спеціалістів-
отоларингологів
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таних школярів є респіраторні хвороби (ангіна, не-
жить, кашель), а також скарги на часту втому і голо-
вні болі після закінчення навчального процесу.
За результатами проведеного дослідження кожному 3. 
учню, у якого виявлені скарги за визначеними вище 
групами захворювань, рекомендовано звернутись 
до профільного спеціаліста-лікаря.

Подальшого вивчення потребує диференціація 
скарг школярів за частотою та причинами їх виник-
нення. 
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Фізична реабілітація в комплексній терапії хворих 
з каменями сечовода в умовах курорту трускавець

Шологон Р.П.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Анотації:
Розглянута ефективність реабі-
літаційних заходів у комплексній 
терапії із застосуванням дифе-
ренційованих методик лікувальної 
фізкультури у хворих з каменями 
сечовода. Під спостереженням 
знаходилось 143 хворих. 93 хво-
рих склали основну групу, 50 хво-
рих – контрольну. Із них 51 (56 
%) – чоловіки і 42 (54%) – жінки. 
Вік хворих складав від 20 до 60 
років. Хворим рекомендована 
санаторно-курортна реабілітація із 
застосуванням диференційованих 
методик лікувальної гімнастики. 
Застосування методики покращило 
показники функціонального стану 
нирок і верхніх сечових шляхів. Та-
кож збільшена частота просування 
і відходження конкрементів.

Шологон Р.П. Физическая реабилита-
ция в комплексной терапии больных 
с камнями мочеточника в условиях ку-
рорта Трускавец. Рассмотрена эффек-
тивность реабилитационных мероприятий 
в комплексной терапии с применением 
дифференцированных методик лечебной 
физкультуры у больных с каменьями моче-
точника. Под наблюдением находилось 143 
больных. 93 больных составили основную 
группу, 50 больных - контрольную. Из них 
51 (56 %) - мужчины и 42 (54%) - женщины. 
Возраст больных составлял от 20 до 60 лет. 
Рекомендована санаторно-курортная реа-
билитация с применением дифференциро-
ванных методик лечебной гимнастики. При-
менение методики улучшило показатели 
функционального состояния почек и верх-
них мочевых путей. Также увеличена часто-
та продвижения и выхода конкрементов.

Shologon R.P. Physical rehabilitation 
in complex therapy of the ureter stones 
patients in the Truskavets health resort 
area. Efficiency of rehabilitation mea-
sures is considered in complex therapy 
with the use of differentiated methods of 
medical physical education for patients 
with stones of ureter. Under a supervision 
there was 143 patients. 93 patients were 
made basic group, 50 patients - control. 
From them 51 (56 %) are men and 42 
(54%) are women. Age of patients made 
from 20 to 60 years. A sanatorium-resort 
rehabilitation is recommended with the 
use of the differentiated methods of medi-
cal gymnastics. Application of method 
improved the indexes of the functional 
state of buds and overhead urinary ways. 
Frequency of advancement and output of 
concrements is also megascopic.

Ключові слова:
фізична реабілітація, сечовід, 
локалізація, конкремент-камень, 
просування, відходження, фізичні 
вправи, лікувальна гімнастика.

физическая реабилитация, мочеточник, 
локализация, конкремент-камень, продви-
жения, отхождение, физические упражне-
ния, лечебная гимнастика..

physical rehabilitation, ureter, localization, 
concrement – stones, advancement, 
elimination, physical exercises, curative 
gymnastics.

 
Вступ1

Курорт Трускавець є одним із провідних 
вітчизняних курортів, де лікуються хворі з різними 
формами уролітіазу, в тому числі хворі з каменями 
сечовода. Щорічно в умовах курорту проходять 
лікування біля 10 тисяч хворих на сечокам’яну хво-
робу.

Клінічні спостереження переконливо засвідчують 
про те, що під час курортного лікування і в близькі 
терміни після нього спонтанне відходження конкре-
ментів спостерігається у 1,5 – 2 рази частіше, ніж у 
хворих, які не лікувались на курорті [1, 2, 3].

Реабілітація хворих в умовах санаторію переконує 
нас в тому, що результати курортної терапії зумовлені 
не тільки застосуванням основних природних ліку-
вальних факторів, а і засобів фізичної реабілітації [1, 
3, 4, 5].

Дане дослідження проведене в рамках кафедраль-
ної теми – „Традиційні і нетрадиційні засоби фізичної 
реабілітації при захворюваннях сечовивідної та трав-
ної систем на санаторно-курортному етапі”, кафедри 
здоров’я людини.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – виявити ефективність реабіліта-

ційних заходів у комплексній терапії із застосуванням 
диференційованих методик лікувальної фізкультури у 
хворих з каменями сечовода.

Організація дослідження.
Під нашим спостереженням знаходилось 143 хво-

рих з каменями сечовода, які лікувались у базовому 
клінічному санаторії „Каштан”. 93 хворих склали 
основну групу, які отримували комплексную терапію 
із застосуванням лікувальної гімнастики, а 50 хворих 
– склали контрольну групу, які знаходились в ідентич-
них умовах і отримували теж лікування, але без ліку-
© Шологон Р.П., 2010

вальної гімнастики. Із них 51 (56 %) – мужчини і 42 
(54%) – жінки. Вік хворих складав від 20 до 60 років, 
причому 98 (69 %) хворих були в віці 31 – 50 років. 
Давність захворювання до 1 року була у 55 хворих, від 
1 до 5 років – у 52, від 6 до 10 років – у 30, більше 10 
років – у 6 хворих.

За локалізацією конкремента у сечоводі хворі роз-
поділились у наступному порядку: в основній групі 
камені знаходились у верхній третині сечоводу у 10 
хворих, в середній третині – у 6 і в нижній третині – у 
77 хворих. У контрольній групі, – у 8, 10 і 32 хворих 
відповідно.

Конкременти розміром до 5 мм в основній групі 
були у 26 хворих, від 5 до 10 мм – у 51, від 10 до 15 
мм – у 13, більше 15 мм – у 3 хворих. У контрольній 
групі, – у 11, 28, 9 і 2 хворих відповідно. За часом ви-
явлення конкремента в сечоводі хворі розподілились 
таким чином: в основній групі від 1 до 3 місяців – 22 
хворих, від 4 до 6 місяців – 13, від 7 до 9 місяців – 35, 
від 10 до 12 місяців – 7 хворих. У контрольній групі, – 
47, 9, 14, 6 і 4 пацієнтів відповідно.

Результати дослідження.
Комплексне лікування на курорті Трускавець у 

хворих з каменями сечовода включає: санаторний ре-
жим, дієта № 6 ( за Певзнером), прийом мінеральної 
води „Нафтуся” (10 – 20 мл/кг ваги на добу три – п’ять 
разів упродовж дня з температурою 180 С, озокеритові 
аплікації (45 – 500 С) на поперекову ділянку в проекції 
сечоводу (по 30 хвилин через день, всього 8 – 10 про-
цедур), мінеральні хлоридні натрієві ванни (36 – 370 С, 
по 8 – 12 хв. через день, всього 8 – 12 процедур), ліку-
вальний масаж, фізіотерапевтичні процедури і згідно 
з показами медикаменти.

Особливе місце в комплексній-курортній реабі-
літації хворих уретералітіазом займає лікувальна 
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фізична культура, оскільки рухова активність най-
важливіша умова правильного проведення лікувально-
реабілітаційних заходів [6, 7].

Розроблена і апробована нами [4] за багато років 
методика лікувальної гімнастики будувалася на осно-
вних методичних принципах у лікувальній фізкульту-
рі. Методику лікувальної гімнастики ми проводили з 
урахуванням трьох режимів рухової активності. Ці ре-
жими складалися за принципом поступової адаптації 
хворого до зростаючого фізичного навантаження – від 
слабкої щадної дії, до більш вираженої, тренувальної 
дії. Відповідно до цих режимів для диференційовано-
го підходу до призначення припустимого фізичного 
навантаження на організм хворого на курорті Труска-
вець застосовують три рухові режими з поступовим 
збільшенням фізичного навантаження:

режим руху № 1 – щадний (слабкої фізичної дії);• 
режим руху № 2 – щадно-тренувальний (поміркова-• 
ної фізичної дії);
режим руху № 3 – тренувальний (вираженої фізич-• 
ної дії).

При призначенні рухових режимів (РР – І, РР – ІІ, 
РР – ІІІ) ми [6] виходили із загального стану хворого, 
враховуючи локалізацію, розмір, форму і тривалість 
перебування каменя в просвіті сечовода та функціо-
нальний стан нирок, наявність або відсутність супут-
ніх захворювань, стан серцево-судинної системи, вік і 
його фізичну тренованість.

Основною формою лікувальної фізичної культу-
ри і важливим елементом режиму рухів, що сприяє 
вирішенню завдань спеціального тренування, є ліку-
вальна гімнастика. Диференційоване використання 
у заняттях лікувальної гімнастики фізичних вправ 
різного характеру, суворе дозування їх і виконнання 
всіх методичних вказівок дозволяють цілеспрямовано 
сприятливо вплинути на організм хворого для віднов-
лення здоров’я.

Лікувальна гімнастика охоплює комплекси спе-
ціальних фізичних вправ різної інтенсивності. Вона 
застосовується залежно від локалізації каменя у се-
човоді, функціонального стану нирок і сечовивідних 
шляхів і спрямована на підсилення перистальтики се-
човодів та полегшення просування і відходження не-
великих конкрементів.

Особливо сприятливо діють фізичні вправи на ор-
ганізм хворого уралолітіазом у поєднанні з внутріш-
нім вживанням мінеральної води „Нафтуся”, оскільки 
ця хвороба пов’язана передусім з функціональними 
порушеннями центральної нервової системи, обмі-
ном речовин, застоєм сечі в сечовивідних шляхах і 
ін. Завдяки комплексному лікуванню частково усува-
ються умови для подальшого каменеутворення і рос-
ту каменів.

Таким чином, основними завданнями лікуваль-
ної гімнастики у комплексній терапії є: сприятливий 
вплив на психо-емоційний стан хворого; покращення 
обміну речовин і посилення окислюючих процесів в 
організмі; покращення функції нирок, крово- і лім-
фотоку в них; збільшення діурезу і покращення уро-
динаміки верхніх сечових шляхів; посилення скоро-
чувальної і рухової функції сечовивідних шляхів для 

прискореного просування і відходження каменів.
Особливістю розробленої нами диференційова-

ної методики лікувальної гімнастики є використання 
комплексів спеціальних фізичних вправ різної інтен-
сивності, застосованих до хворих з каменями сечово-
да, залежно від локалізації каменя, його розміру і фор-
ми, та функціонального стану нирок і сечовивідних 
шляхів які здатні посилювати перистальтику сечови-
відних шляхів і сприяти більш швидкому просуванню 
і відходженню конкрементів.

До спеціальних фізичних вправ належать вправи, 
при яких тулуб і нижні кінцівки знаходяться в різних 
вихідних положеннях: стоячи, лежачи на животі і спи-
ні, колінно-кисткове. Застосовувались вправи з пред-
метами і без них, лікувальна дія яких проявлялась у 
чергуванні напруження і розслаблення м’язів різних 
частин тіла (особливо черевного преса), а також ди-
намічного і циклічного характеру, ходьба ритмічна 
(зі зміною темпу) на пальцях ніг, на п’ятках, випади, 
підскоки, різні струси органів черевної порожнини, 
як наприклад „вібрація” на п’ятках біля гімнастичної 
стінки з високою частотою, біг підтюпцем зі змінами 
темпу.

Механізм дії спеціальних фізичних вправ полягав у 
чергуванні підвищення і зниження внутрьочеревного 
тиску, в помірному ритмічному струшуванні органів 
черевної порожнини і зачеревного простору по вер-
тикальній осі і переміщенні органів черевної порож-
нини у різних напрямках, що посилює скорочувальну 
здатність гладкої мускулатури нирок і сечоводів, що і 
сприяє просуванню чи відходженню каменів.

Слід підкреслити, що важливим фактором є вклю-
чення у заняття лікувальної гімнастики дихальних 
вправ, діафрагмального дихання зокрема. Оскільки 
дихальні вправи покращують і активізують функцію 
зовнішнього дихання, вони сприяють правильному 
дозуванню фізичного навантаження при виконанні 
вправ, а також збільшують рухливість діафрагми, що 
має велике значення у регуляції внутрішньочеревного 
тиску.

Заняття лікувальної гімнастики проводилися в 
один і той же час і з таким розрахунком, щоб вживан-
ня мінеральної води „Нафтуся” передувало заняттю, а 
саме заняття лікувальної гімнастики передувало вжи-
ванню їжі. Вживання „Нафтусі” перед заняттям ліку-
вальної гімнастики є доцільним тому, що випита вода 
викликає у хворого так званий „гідроудар”, внаслідок 
чого посилена течія сечі захопить із собою наявний 
у сечоводі пісок, „гравій” або камінь і сприятиме їх 
швидкому відходженню. Застосовані спеціальні фі-
зичні вправи спрямовані на збільшення діуретичної 
дії „Нафтусі”, посилюючи скорочувальну і рухову 
функцію сечоводів.

Залежно від інтенсивності фізичного навантажен-
ня при РР – ІІ, РР – ІІІ екстраренальні втрати рідини 
доцільно компенсувати додатковими адекватним вжи-
ванням мінеральної води „Нафтуся” до і після заняття 
лікувальної гімнастики. Застосовуючи дану методику 
лікувальної гімнастики, ми не обмежувалися тільки 
спеціальними фізичними вправами, які застосовува-
ли в умовах санаторно-курортного лікування, а вона 
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передбачає також й інші форми лікувальної фізичної 
культури.

Для контролю ефективності лікування ми про-
водили наступні дослідження: загальний аналіз сечі, 
рН-метрію сечі, визначення залишкового азота крові, 
проби по Зимницькому і Ребергу-Тарееву, ізотапну 
ренографію, обзорну рентгенографію нирок і сечови-
відних шляхів і ін.

Дослідження, проведені на початку лікування, до-
зволяють оцінити функціональний стан нирок і уроди-
наміку верхніх сечових шляхів і відповідно до цього 
вибрати оптимальний лікувальний комплекс, а також 
визначити найбільш адекватний руховий режим для 
кожного хворого, інтенсивність і правильність занять 
лікувальної гімнастики.

Як показали дослідження, під впливом комплексної 
реабілітації із застосуванням лікувальної гімнастики 
у 67 % хворих з каменями сечовода біль призупинив-
ся, а у 30 % зменшився біль у поперековій і сечови-
відній ділянці. В контрольній групі – відповідно у 34 
% і 39 % хворих. Разом з тим статистично достовірно 
збільшився добовий діурез (Р<0,01), збільшилась клу-
бочкова фільтрація (Р<0,05) і знизилась канальцева 
реабілітація (Р<0,05). Нормалізація або покращення 
функції нирок на боці ураження відбулася, за даним 
ізотопної реографії, у 47 % хворих основної групи, а в 
контрольній групі – у 22 % пацієнтів.

У результаті комплексного лікування із застосу-
ванням диференційованої методики лікувальної гім-
настики і комплексів спеціальних фізичних вправ ка-
мені в основній групі відійшли у 31 (33 %) хворих, 
просунулись із верхньої частини сечовода у нижній 
відділ у 14 (15 %) хворих. У контрольній групі такий 
же ефект спостерігався, відповідно, – у 8 (16 %) і 3 (6 
%) пацієнтів.

Як відомо, що частота відходження і просування 
конкрементів залежить і від їх локалізації, розмірів, 
форми і тривалості надходження каменя у просвіт 
сечовода. Рентгенологічні дослідження показали, 
що в основній групі при локалізації каменя у верх-
ній третині сечовода відходження відбувалося у 3, а 
просування – у 2 хворих. У контрольній групі відхо-
дження каменя не виявлено, а просування відмічено в 
1 хворого. При локалізації каменя в середній третині 
сечоводу відходження зафіксовано в основній групі у 
4 хворих, просування – у 1 пацієнта. У контрольній 
групі відповідно – у 2 і 10 хворих. При локалізації ка-
меня у нижній третині сечоводу відходження каменя в 
основній групі відмічено у 24 хворих, просування – у 
11 хворих. У контрольній групі відповідно – у 6 і 3 
пацієнтів. При розмірі конкрементів до 5 мм їх відхо-
дження відбувалося у 8 хворих, від 5 до 10 мм – у 17, 
від 10 до 15 мм – у 4, а при розмірі більше 15 мм – у 2 
пацієнток – жінок. При тривалості надходження кон-
крементів у просвіт сечовода від 1 до 3 місяців вони 
відійшли у 11 хворих, від 4 до 6 місяців – у 12, від 7 
до 9 місяців – у 5, від 10 до 12 місяців – у 2, а більш 1 
року – в 1 пацієнта.

Дані досліджень підтверджують, що найчастіше 
камені відходять із нижнього відділу сечоводу, а про-
сування їх спостерігається частіше із верхнього і се-

реднього відділу. Відходження конкремента частіше 
всього спостерігалось при його розмірі не більше 1,2 
см і по часу його находження у просвіт сечовода до 6 
місяців.

Після комплексного санаторно-курортного ліку-
вання в основній групі зі значним покращенням було 
виписано 33 % хворих, з покращенням – 66 % паці-
єнтів. У контрольній групі відповідно – 16 % і 27 % 
пацієнтів.

Вивчення віддалених результатів лікування хворих 
з каменями сечоводів в терміни від 3 місяців до 1 року 
засвідчили, що хворі із задоволенням продовжували 
займатися лікувальною гімнастикою в домашніх умо-
вах, чим і закріпляли результати лікування в санаторії. 
У 13 хворих, які регулярно продовжували займатися 
лікувальною гімнастикою за нашою методикою у до-
машніх умовах, відмічено відходження конкрементів 
після курортної терапії.

Висновки.
Отже, отримані нами результати досліджень вка-

зують на високу ефективність санаторно-курортної 
реабілітації із застосуванням диференційованих ме-
тодик лікувальної гімнастики хворим із каменями се-
човодів. Покращуються показники функціонального 
стану нирок і верхніх сечових шляхів, збільшується 
частота просування і відходження конкрементів як у 
процесі лікування на курорті, так і в ближчі терміни 
після реабілітації на курорті.

Наступні дослідження цієї проблеми будуть 
спрямовані на вивчення засобів фізичної реабіліта-
ції при сечокам’яній хворобі, які застосовуються на 
санаторно-курортному етапі, та виявлення їх ефек-
тивності в комплексній реабілітації в умовах курорту 
Трускавець.
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Визначення ефективності навчально-тренувального процесу 
кваліфікованих стрибунів у довжину з розбігу

Яворська Т. Є.
Житомирський державний університет імені Івана Франка

Анотації:
Показано підходи до кількісної 
оцінки навчально-тренувального 
процесу кваліфікованих стрибунів у 
довжину з розбігу. Матеріалом для 
дослідження слугували інформа-
тивні параметри спортсменів 17–18, 
19–21 та більше 21 років. Ефек-
тивність навчально-тренувального 
процесу краще визначати шляхом 
послідовного вирішення завдань 
прогнозу результативності спортс-
менів для послідовних часових 
інтервалів з використанням певної 
кількості інформативних параме-
трів. Підвищення ефективності 
навчально-тренувального процесу 
можна забезпечити з використан-
ням аналізу регресійної формули 
результативності як лінійної функції 
інформативних параметрів.

Яворская Т. Е. Определение эффектив-
ности учебно-тренировочного процесса 
квалифицированных прыгунов в длину с 
разбега. Показаны подходы к количествен-
ной оценке учебно-тренировочного процесса 
квалифицированных прыгунов в длину с раз-
бега. Материалом для исследования служи-
ли информативные параметры спортсменов 
17–18, 19–21 и более 21 года. Эффектив-
ность учебно-тренировочного процесса луч-
ше определять путем последовательного 
решения задач прогноза результативности 
спортсменов для последующих временных 
интервалов с использованием определенного 
числа информативных параметров. Повыше-
ние эффективности учебно-тренировочного 
процесса можно обеспечить с использовани-
ем анализа регрессионной формулы резуль-
тативности как линейной функции информа-
тивных параметров.

Yavorskaya T.E. Definition of effi-
ciency of instructional process of 
the qualified jumpers at length from 
start. Approaches to a quantitative es-
timation of instructional process of the 
qualified jumpers at length from start 
are shown. As a material for research 
were served informative parameters of 
sportsmen of 17-18, 19-21 and more 
21 years old. Efficiency of instructional 
process is better for defining by the 
consecutive decision of problems of the 
forecast of productivity of sportsmen 
for the subsequent time intervals with 
use of the certain number of informa-
tive parameters. Increase of efficiency 
of instructional process it is possible to 
provide with use of the analysis regres-
sive formulas of productivity as linear 
function of informative parameters.

Ключові слова:
управління, прогнозування, 
навчально-тренувальний процес, 
результативність. 
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Вступ. 1

Останніми роками українським стрибунам 
у довжину з розбігу не вдається перемагати на 
престижних міжнародних змаганнях. Ця проблема 
стимулює фахівців продовжувати науковий пошук 
ефективних методик оцінювання та прогнозування 
навчально-тренувального процесу, що в значній мірі 
сприятиме більш якісному управлінню підготовкою 
спортсменів. Нами пропонується методика визначення 
ефективності навчально-тренувального процесу 
кваліфікованих стрибунів у довжину на основі 
проведених теоретичних досліджень результатів 
факторного аналізу інформативних параметрів і 
прогнозу результативності спортсменів [9; 10].

Динаміка зростання спортивних результатів у 
значній мірі є наслідком удосконалення навчально-
тренувального процесу [3; 5]. Велике значення при 
цьому має ефективне управління ним [1; 2; 7; 8]. На-
уково обґрунтоване управління неможливо здійснити 
тільки за рахунок аналізу планів підготовки спортс-
менів, без здійснення прогнозу результативності 
спортсменів, без визначення ефективності та корекції 
навчально-тренувального процесу, без широкого ви-
користання сучасного математичного апарату [1; 2; 4; 
6; 9; 10]. 

У зв’язку з цим, проведене дослідження є акту-
альним, оскільки воно спрямовано на вдосконалення 
управління спортивною підготовкою кваліфікованих 
стрибунів у довжину з розбігу за рахунок розробки та 
впровадження у практику методики визначення ефек-
тивності навчально-тренувального процесу.

Наукове дослідження проводилося згідно теми 
2.3.5.1п «Удосконалення теоретико-методичних 
основ управління системою підготовки спортсменів 
швидкісно-силових видів спорту», Зведеного плану 
© Яворська Т. Є., 2010

науково-дослідної роботи у сфері фізичної культу-
ри і спорту на 2006-2010 рр. Міністерства України у 
справах сім’ї, молоді та спору. Номер держреєстрації 
0108V008210.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – вдосконалити управління 

спортивною підготовкою кваліфікованих стрибунів 
у довжину з розбігу шляхом розробки методики 
визначення ефективності навчально-тренувального 
процесу.

Методи дослідження: аналіз наукової та 
науково-методичної літератури; математичні методи 
(векторний аналіз у багатомірному евклідовому 
просторі; теорія матриць; дисперсійний і факторний 
аналіз; функціонально-програмне забезпечення 
вирішення математичних задач на базі сучасного 
пакету прикладних програм типу Matlab).

Результати дослідження. 
У цій роботі, на основі проведених теоретичних 

досліджень результатів факторного аналізу інфор-
мативних параметрів і прогнозу результативності 
спортсменів [9, 10], ставиться та вирішується основна 
задача – розробити методику визначення ефективнос-
ті навчально-тренувального процесу для різних груп 
стрибунів у довжину з розбігу у вікові періоди 17–21 
років. 

Перелік інформативних параметрів спортсменів, 
які використовувались у дослідженні:

Спортивний результат (цільова функція).1. 
Довжина тіла.2. 
Маса тіла.3. 
Швидкість розбігу перед відштовхуванням.4. 
Швидкість вильоту загального центру тяжіння тіла 5. 
(ЗЦТТ).
Кут вильоту ЗЦТТ.6. 
Тривалість фази відштовхування.7. 
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Висота вильоту ЗЦТТ.8. 
Ступінь використання силових можливостей від-9. 
штовхування.

10. Біг 30 м.
11. Швидкість спринтерського бігу (10 м з ходу).
12. Стрибок угору з двох  ніг.
13. Стрибок у довжину з двох ніг.
14. Стрибок у довжину з поштовхової  ноги (махом 
іншою).
15. Стрибок у довжину з трьох кроків розбігу.

Як відомо, середня результативність групи спортс-
менів залежить, загалом кажучи, нелінійним чином 
від середніх значень спортивних параметрів спортс-
менів ( )x tP , які в свою чергу є також нелінійними 
функціями часу t (віку) [9; 10]:

( ) [ ( )] ( ( ), ( ),..., ( )), ( )t f x t f x t x t x t x x tP P P P1 2= = =Gr , (1)

де Р – число інформативних спортивних параметрів 
спортсменів. Залежність (1) називається в подаль-
шому оперативною динамічною характеристикою 
результативності (ОДХР). Вона  неявним чином за-
лежить від структури навчально-тренувального про-
цесу (алгоритму тренування або методики тренуван-
ня) і конкретного набору інформативних спортивних 
параметрів:

( ) ( / , ), , ,...t t xP 1 2= =c c c cG Gr r
nc       , (2)

де nc  – умовне позначення параметрів навчально-
тренувального процесу для n-ної методики підготовки 
спортсменів. Проведений у даній праці аналіз великої 
кількості різноманітних ОДХР показує, що її можна 
поділити в інтервалі часу (a,b) на три характерні ділянки: 
Т1=(a,t1), T2=(t1,t2), T3=(t2,b), де Т1 – початкова нелінійна 
ділянка (17–18 років), Т2 – середня квазілінійна ділянка 
(19–21 років), Т3 – заключна нелінійна ділянка (b>21 
року), Hγ– деякий граничний результат для даного 
тренувального процесу γ, H0 – рекордний результат (в 
нашому дослідженні – 8 м 50 см), Tγ – потенційний 
мінімальний період досягнення граничного результату 
Hγ, Tγ 

(0) – потенційний мінімальний період досягнення 
рекордного результату H0.

Кількісними показниками ефективності того чи ін-
шого тренувального процесу є наступні величини:

, ( ), ( )x x( )
P P

0G S Sc c c ,                         (3)

Чим ближче граничний «алгоритмічний» 
результат Hγ до рекордного результату H0 і чим менші 
періоди Tγ, Tγ 

(0), тим більш ефективніший  навчально-
тренувальний процес γ. У даній роботі основна увага 
приділяється середній ділянці ОДХР (t1,t2) і показнику 
ефективності Tγ 

(0) ( )xP – потенційному мінімальному 
часу (віку) досягнення рекордного результату. 
Відмітимо, що виділення саме лінійної форми 
ОДХР на середній ділянці підготовки спортсменів є 
апріорно невизначеним рішенням. Припущення про 
допустимість квазіліного характеру ОДХР на середній 
ділянці було зроблено в ході експериментального 

дослідження великого числа ОДХР і рішення  
відповідних завдань прогнозу результативності для 
багатьох вікових груп спортсменів, використанням 
різних інформативних спортивних параметрів для 
різних навчально-тренувальних процесів. Суттєво 
також відмітити, що в даній роботі ОДХР розглядається 
як функція багатьох змінних (спортивних параметрів 

( )x tP , а не як проста одновимірна функція часу t. 
На початку дослідження, в процесі рішення ста-

тистичної задачі лінійної регресії результативності на 
середній ділянці ОДХР,  оцінювалась лінійна апроксі-
мація ОДХР:

...h x x xP P0 1 1 2 2= + + + +a a aGr ,        (4)

і тільки потім оцінювалась одновимірна залежність 
ОДХР (1) від часу t. При цьому точність лінійної 
апроксімації ОДХР зростала із збільшенням числа Р 
інформативних спортивних параметрів і виявилася 
значно вищою, ніж точність простої одновимірної 
лінійної апроксімації ОДХР:

( ) ( )t t t1 10 $= = + aG G Gr , ( , )t t t1 2! ,       (5)

Згідно визначення (3) для оцінки ефективності 
навчально-тренувального процесу достатньо оцінити 
максимальну швидкість зростання результативності 
на лінійній ділянці ОДХР:

maxmax
( , )t t t1 2

( / , )
dt

d t xp
=a

!

cGr

,            (6)

Якщо вирішити задачу прогнозу (лінійної регре-
сії) результативності за змінами вектора спортивних 
параметрів ( )x tP  на інтервалі часу ( , )t t t1 2! , тоді 
з’являється можливість зробити відповідну лінійну 
апроксімацію ОДХР та оцінити максимальну швид-
кість зростання результативності:

[ ( )]

( , )
( ) ( )

,

x t h t

t t
t t

t t

max

max

m P

m

P

0

1

0

1 2
2 1

2 1

&,= + +

=

a a

a

G G

G G
-
-

=

rt t t t t

t
rt rt

/

       (7)

Тоді оцінка потенціального мінімального часу до-
сягнення рекордного результату буде представлена у 
вигляді:

h( )

max

0 0 0=
a

S G -
c

t
t

t

,                            (8)

Для побудови повної ОДХР для деякого навчально-
тренувального процесу потрібно,  загалом, хоча б 
один «повний» цикл тренувального процесу окремо 
взятої групи (наприклад, у віці 17–21 років) або дея-
кої кількості груп з тією ж програмою тренувального 
процесу. Проте, для практики спорту важливим є ана-
ліз швидкості зростання результативності на протязі 
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півроку чи року: 

( ) ( , ), , ,....t t t t t tmax
*

max
( ) ( )

( )m

1
1 2 t= =a at t

і вона не обов’язково буде монотонно-зростаючою 
функцією часу. У випадку, якщо для деякого моменту 
часу t(m)  відбувається порушення монотонності:

( ) ( )t tmax
* ( )

max
* ( )m m1a a+t t ,                         (9)

тоді в цьому випадку вимагається проаналізува-
ти вихідну багатовимірну залежність ОДХР (4)  від 
найбільш інформативних спортивних параметрів  xP і 
прийняти необхідні заходи по забезпеченню більш ви-
соких показників того чи іншого найбільш інформа-
тивного і значимого спортивного параметру (напри-
клад, збільшити на 5% ступінь використання силових 
можливостей при відштовхуванні, або швидкісно-
силові параметри, або швидкість розбігу і швидкість 
вильоту загального центру тяжіння тіла (ЗЦТТ) та ін.). 
Таким чином можна забезпечити більшу ефективність 
навчально-тренувального процесу завдяки рішенню 
задачі прогнозу результативності групи спортсменів 
на лінійній ділянці ОДХР. 

Нижче подаються найзначущіші результати апро-
бації розробленої методики визначення ефективності 
навчально-тренувальних процесів для експеримен-
тальної та контрольної груп стрибунів у довжину з 
розбігу.

А. Група-0 (експериментальна з удосконаленим 
навчально-тренувальним процесом)

Програма РЕГРЕСІЯ_1д (cor2din)
Статистичні параметри моделі прогнозу:
Ім’я файлу даних: g015_9.dat
Кількість параметрів Nmax=15
1=> 534.08 555.07 582.25 607.25 693.02
2=> 177.75 179.67 180.32 180.32 180.32 
3=> 65.08 66.17 68.58 70.13 72.42 
4=> 5.84 6.02 6.34 7.94 9.20 
5=> 4.74 4.97 5.21 7.02 8.51 
6=> 16.84 16.87 16.92 17.01 20.33 
7=> 188.10 188.30 188.70 189.00 151.07 
8=> 33.33 35.08 37.44 39.70 41.58
9=> 16.48 18.05 19.61 21.14 23.41 
10=> 4.41 4.27 4.13 4.00 3.88 
11=> 7.81 8.07 8.32 8.63 9.95 
12=> 57.08 64.17 70.83 79.01 83.50 
13=> 222.83 233.92 251.08 266.75 283.50 
14=> 141.64 143.75 146.61 150.27 162.25 
15=> 410.83 419.17 425.92 430.08 462.31 
Програма RegRNm-din
Шифр ланцюга: T5o(15)_3(8,5,15)
Початковий (a) та кінцевий (b) віки для прогнозу 
Величина вектора параметрів регресії, включаючи Н0), 

N>M>1, Mmin=2; M= 4
Кількість параметрів з 15, k=m-1=3
Вектор номерів інформативних параметрів 

VN(2-15)
Нормована кореляційна матриця оцінок вектора 

регресії

1=> 1.0000 -0.7571 -0.9869 0.8568
2=> -0.7583 1.0000 0.6913 -0.8934
3=> -0.9876 0.7003 1.0000 -0.7919
4=> 0.8623 -0.9794 -0.8101 1.0000
Вирішення системи рівнянь регресії
Середні коефіцієнти регресії:
I[1]= 58.521066
I[2]= -2.690005
I[3]= -1.023579
I[4]= 4.587417
Оцінка вектора Y^ за регресією
Y^[1]= 534.57611 Y=>534.080000
Y^[2]= 555.18699 Y=>555.073000
Y^[3]= 582.64575 Y=>582.257000
Y^[4]= 607.67483 Y=>607.253000
Y^[5]= 694.10569 Y=>693.027000
Незміщена оцінка дисперсії s×s=2.315759; 
СКВ оцінок параметрів регресії s=1.521762
Показник ефективності тренувального процесу: 

 20( )0
0 =Sc

t років.

Б. Група-1 (контрольна група із загальноприйня-
тим навчально-тренувальним процесом) 

Програма РЕГРЕСІЯ_1д (cor2din)
Статистичні параметри моделі прогнозу:
Ім’я файлу даних: g115_9.dat
Кількість параметрів Nmax=15
Вихідні дані 
1=> 542.03 568.02 589.03 613.08 636.00 
2=> 176.42 177.75 178.01 178.08 178.17 
3=> 64.22 66.33 67.19 69.75 70.31 
4=> 5.87 6.04 6.29 7.92 8.10 
5=> 4.75 4.98 5.21 6.67 7.01 
6=> 15.91 15.94 15.97 16.21 16.27 
7=> 199.56 198.41 196.30 196.00 188.01 
8=> 35.08 35.19 36.50 37.12 37.44 
9=> 12.71 14.27 15.68 17.23 17.92 
10=> 4.70 4.55 4.41 4.29 4.17 
11=> 7.22 7.52 7.68 7.97 8.22 
12=> 59.83 66.92 71.63 79.67 81.67 
13=> 220.83 230.75 248.25 263.83 278.58 
14=> 140.29 142.17 145.92 151.42 157.25 
15=> 412.25 417.14 421.08 425.19 427.73 
Програма RegRNm-din
Шифр ланцюга: T5e(15)_3(8,5,15)
Початковий (a) та кінцевий (b) віки для прогнозу 
Величина вектора параметрів регресії, включаючи 

Н0), N>M>1, Mmin=2; M= 4
Вектор номерів інформативних параметрів 

VN(2-15)
Кількість параметрів з 15, k=m-1=3
Нормована кореляційна матриця оцінок вектора 

регресії
1=> 1.0000 0.2687 -0.9721 -0.0759
2=> 0.2686 1.0000 -0.4177 -0.9687
3=> -0.9702 -0.4176 1.0000 0.2183
4=> -0.0787 -0.9864 0.2286 1.0000
Нормована кореляційна матриця вхідних даних
1.000 0.996 0.991 0.999
0.998 1.000 0.990 1.000
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0.991 0.993 1.000 0.989
0.997 1.000 0.992 1.000
Вирішення системи рівнянь регресії
Середні коефіцієнти регресії:
I[1]= 30.677169
I[2]= 1.576215
I[3]= 8.375438
I[4]= 0.048953
Оцінка вектора Y^ за регресією
Y^[1]= 542.22180 Y=>542.033000
Y^[2]= 567.51842 Y=>568.023000
Y^[3]= 588.86540 Y=>589.033000
Y^[4]= 614.99400 Y=>613.083000
Y^[5]= 636.11497 Y=>636.003000
Незміщена оцінка дисперсії s×s=1.280208; 
СКВ оцінок параметрів регресії s=1.131463
Показник ефективності тренувального процесу:

22( )0
0 =Sc  роки.

Аналіз ОДХР розглянутих вище навчально-
тренувальних процесів доводить, що вдосконалений 
навчально-тренувальний процес є ефективнішим за 
результативністю в середньому на 86 см, а за ефектив-
ністю – 2 роки.

Висновки
Представлений у даному дослідженні методичний 

підхід до кількісної оцінки навчально-тренувального 
процесу кваліфікованих стрибунів у довжину з розбігу 
свідчить, що ефективність навчально-тренувального 
процесу краще визначати шляхом послідовного ви-
рішення завдань прогнозу результативності спортс-
менів для послідовних часових інтервалів з викорис-
танням певної кількості інформативних параметрів. 
Підвищення ефективності навчально-тренувального 
процесу можна забезпечити з використанням аналі-
зу регресійної формули результативності як лінійної 
функції інформативних параметрів.

Перспективним напрямком подальших досліджень 
вважаємо розроблення методики оцінки ефективності 
навчально-тренувальних процесів для різних вікових 
груп спортсменок.
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