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Організація фізичної підготовки в Овс україни: 
психологічний аспект

Алєксєєнко А.О.
Київський національний університет внутрішніх справ

Анотації:
Розглядається система спеціаль-
ної фізичної підготовки в органах 
внутрішніх справ України. Урахо-
вано психологічні сторони про-
фесійної діяльності працівників 
міліції. Пропонується конструк-
тивно формуючий вплив засобів 
спеціальної фізичної підготовки 
на психологічно важливі якості 
правоохоронця. Надаються ре-
комендації щодо впровадження в 
навчальний процес методів фор-
мування психологічної готовності 
працівників міліції до виконання 
своїх службових обов’язків. 

Алексеенко А.О. Организация физиче-
ской подготовки в органах внутренних 
дел Украины: психологический аспект. 
Рассматривается система специальной 
физической подготовки в органах внутрен-
них дел Украины. Учтены психологические 
стороны профессиональной деятельности 
работников милиции. Предлагается кон-
структивно формирующее влияние средств 
специальной физической подготовки на 
психологически важные качества работни-
ков милиции. Представлены рекомендации 
по внедрению в учебный процесс методов 
формирования психологической готовности 
работников милиции к выполнению своих 
служебных обязанностей. 

Alekseenko A.O. Organization of physi-
cal preparation in the organs of internal 
affairs of Ukraine: psychological aspect. 
The system of special physical prepara-
tion is examined in the organs of internal 
affairs of Ukraine. The psychological sides 
of professional activity of workers of militia 
are taken into account. Structurally forming 
influence of facilities of the special physical 
preparation is offered on psychologically 
important qualities of workers of militia. 
Recommendations are presented on intro-
duction in the educational process of meth-
ods of forming psychological readiness of 
workers of militia to implementation of the 
official duties. 

Ключові слова:
спеціальна фізична підготовка, 
екстремальна діяльність, пси-
хологічна готовність.

специальная физическая подготовка, 
экстремальная деятельность, психологи-
ческая готовность.

special physical preparation, extreme 
activity, psychological readiness.

вступ.1

Професійна діяльність працівників міліції 
пов’язана із повсякденним впливом стресогенних 
чинників на особистість правоохоронця, що обумов-
лені самим змістом завдань, покладених на міліцію: 
забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх 
прав і свобод, законних інтересів, запобігання право-
порушенням та їх припинення, охорона і забезпечен-
ня громадського порядку, виявлення і розкриття зло-
чинів, розшук осіб, які їх вчинили і.т.д. [10, 11].

Працівники міліції постійно стикаються із ситуа-
ціями збройного єдиноборства з кримінальними еле-
ментами, що нерідко загрожують життю та здоров’ю 
самих міліціонерів. Тому правоохоронну діяльність 
часто називають екстремальною, психологічно важ-
кою, напруженою, небезпечною [4]. В даному аспекті 
особливе значення набуває психологічна підготовка 
для працівників екстремальної професійної діяль-
ності виконувати службові обов’язки, які пов’язані з 
високим ступенем ризику, великим напруженням пси-
хічних і фізичних ресурсів, прийняттям відповідаль-
них рішень в умовах дефіциту часу.

Аналіз існуючих досліджень по даній темі виявив 
недостатню увагу до спеціальної фізичної підготов-
ки з боку керівництва навчальних закладів МВС, що 
за нормативними документами являється важливою 
складовою навчального процесу у відомчих закладах 
освіти і викладається на протязі всього періоду на-
вчання, на фізичний та психологічний стан працівни-
ка ОВС [1,4,8]. 

Робота виконана за планом НДР Київського націо-
нального університету внутрішніх справ.

Мета, завдання роботи, матеріал та методи.
Метою дослідження являється науково-теоретичне 

обґрунтування ефективності формування психологіч-
ної готовності працівників міліції до виконання служ-
бових завдань за допомогою занять із спеціальної фі-
зичної підготовки.
© Алєксєєнко А.О., 2010

Відповідно до мети дослідження у роботі постав-
лені наступні завдання:

1. Визначити особливості службової діяльності 
працівників міліції та виявити специфічні фактори, 
що деструктивно впливають на психологічний стан 
особистості.

2. Обґрунтувати значення спеціальної фізичної 
підготовки як методу формування психологічної го-
товності працівників міліції до дій в екстремальних 
ситуаціях.

3. Розробити рекомендації щодо способу органі-
зації занять із спеціальної фізичної підготовки серед 
працівників ОВС. 

Результати дослідження.
Слід відзначити, що навчальний процес зі спеці-

альної фізичної підготовки характеризується струк-
турою, формами організації навчання, тематичною 
послідовністю й використанням різних видів занять, 
заснований на загальних дидактичних принципах, за-
вдяки яким досягається можливість передачі знань і 
вмінь фізичної культури в процесі навчальних занять, 
розуміння й пізнання курсантами спортивних прийо-
мів єдиноборств, як найбільш раціональних способів 
досягнення цілей фізичної протидії супротивникові, 
передача досвіду й навичок їх надійного й дієвого за-
стосування [5,6,7]. Однак, з метою формування у кур-
сантів психологічної готовності до впливу стресоген-
них факторів під час виконання ними у майбутньому 
службових завдань, на заняттях із спеціальної фізич-
ної підготовки виникає необхідність засвоєння таких 
способів протидії супротивникові, застосування яких, 
по-перше, обумовлює непередбачуваністю ситуацій 
та раптових дій супротивника, по-друге, відповідають 
його психофізіологічним можливостям. 

Профілюючими видами спорту для СФП у сучас-
них умовах варто вважати традиційно прийняті спор-
тивний і бойовий розділи самбо, дзюдо, елементи 
інших єдиноборств. Успішне використання цих при-
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йомів багато в чому визначає результат двобою із су-
противником. 

Як правило, у будь-якій екстремальній ситуації 
успіх дій працівника міліції залежить від: 

1. Вміння приймати швидкі й правильні рішення, 
чітко й швидко діяти, оцінювати реальну оператив-
ну ситуацію, тобто мати високий рівень психологіч-
ної стійкості, що є головною якістю працівників всіх 
підрозділів органів внутрішніх справ. Розвиток цих 
якостей сприяє заняття будь-якими видами спорту й 
фізичної культури. 

2. Досконального володіння необхідною кількіс-
тю універсальних прийомів єдиноборств, наявності 
стійких навичок володіння підручними й спеціальни-
ми засобами, табельною зброєю, якщо буде потреба 
застосування заходів фізично-примусового впливу в 
ході виконання поставлених керівництвом оператив-
них завдань. Відпрацювати дані вміння й навички 
дозволяє заняття боротьбою самбо, дзюдо, вільною і 
греко-римською боротьбою, боксом, бойовим самбо, 
стрільбою.

 3. Володіння способами бігу по пересічній місце-
вості, подолання

перешкод, у тому числі й водних, з метою переслі-
дування злочинця у випадку непокори й спроби зник-
нути з місця правопорушення або від переслідування 
працівників міліції, дії в складі підрозділів МВС в 
екстремальних ситуаціях. Легка атлетика, плавання, 
багатоборства, подолання смуги перешкод забезпечу-
ють формування відповідних умінь і навичок.

Викладений вище матеріал в першу чергу повинен 
бути основою для формування мотивації в працівни-
ків ОВС (у тому числі й курсантів) до заняття СФП 
- фізичному розвитку й оволодінню необхідними при-
йомами єдиноборств, особливо самбо.

На нашу думку, під час навчально-тренувальних 
занять з СФП у працівників ОВС формуються наступ-
ні психологічні якості [2,3,9]:

1. Розвиваються когнітивні здібності правоохорон-
ця.

Ефективними засобами розвитку мислення в про-
цесі спеціальної фізичної підготовки є використання 
елементів тактичної підготовки; широке використан-
ня в тренувальних заняттях спортивної гри та єди-
ноборств; використання в навчально-тренувальному 
процесі певної системи педагогічних впливів, спе-
ціально спрямованих на формування й розвиток цієї 
якості.

Вправи для розвитку оперативного мислення: ви-
конання різних тактичних завдань з елементами бо-
ротьби, естафети з вирішенням раптово виникаючих 
алгоритмічних та евристичних завдань (ігрові естафе-
ти з подоланням перешкод, естафети з веденням м’яча 
або перенесенням предметів), подолання незнайомої 
смуги перешкод з урахуванням часу, спортивна гра 
змагального характеру, спортивна боротьба, швидкіс-
на стрільба з пістолета.

2. Розвивається увага.
Увага й окремі її характеристики в професійній ді-

яльності працівників ОВС мають деяку специфічність 
у своєму прояві, що вимагає під час їх формування й 

вдосконалення використання різних педагогічних за-
собів та методів.

Обсяг і розподіл уваги розвиваються під час фор-
мування здатності людини виконувати одночасно де-
кілька дій. У процесі тренування використовуються 
спеціальні вправи, близькі за своєю психофізичною 
структурою до професійних дій, що виконують-
ся в службовій практиці. У процесі вдосконалення 
цієї якості уваги поступово збільшується кількість 
об’єктів та явищ, що одночасно сприймаються, швид-
кості їх диференціювання за певними ознаками, оцін-
ка просторових і тимчасових характеристик об’єктів, 
що спостерігаються, швидкості їх сприйняття й оцін-
ки та ін.

Переключення уваги розвивається в процесі фі-
зичної підготовки декількома шляхами: вправами з 
переключання уваги з об’єкта на об’єкт, з попереднім 
освоєнням техніки й послідовності переключання; 
вправами у виділенні більш важливих об’єктів із за-
гального числа тих, що спостерігаються; вправами з 
швидким переключенням уваги з об’єкта на об’єкт у 
довільному порядку.

Концентрація уваги розвивається шляхом вико-
ристання спеціальних вправ, що формують здібність 
до довільного (вольового) зосередження на певній ді-
яльності або об’єкті.

Стійкість уваги розвивається в процесі вдоскона-
лення вольових рис і забезпечується попереднім ство-
ренням психофізичної бази для вияву стійкої уваги, 
зокрема витривалості окорухового апарату, загальної 
та спеціальної працездатності та ін.

Основними засобами фізичного виховання на по-
чатковому етапі розвитку цих властивостей уваги яв-
ляються різні стройові й гімнастичні вправи, що ви-
конуються поодинці або групою.

Універсальним й ефективним засобом комплек-
сного розвитку уваги є тренувальний поєдинок з бо-
ротьби та спортивні ігри з м’ячем. Це пояснюється 
тим, що успішність дій в них можлива тільки за наяв-
ності високого рівня вияву різних властивостей уваги, 
а емоційна сторона єдиноборства якраз й підтримує 
належний рівень мобілізації цих можливостей у кур-
сантів. 

Вправи для розвитку переключання уваги: вико-
нання комплексів вільних гімнастичних вправ; швидка 
зміна різних тактичних дій в тренувальній спортивній 
грі; зміна прийомів в боротьбі самбо, дзюдо тощо.

Вправи для розвитку концентрації уваги: виконан-
ня основних вправ із різних видів спорту з акценту-
ванням уваги на технічно правильне виконання одно-
го елемента дії.

Вправи для розвитку стійкості уваги: тривалий по-
вільний біг; тривала двостороння спортивна гра, тре-
нувальний поєдинок з боротьби.

3.Розвиваються вольові якості працівника ОВС.
Методичною основою вольової підготовки є сис-

тема впливів, спрямованих на виховання конкретних 
вольових проявів особистості, накопичення досвіду 
вольової поведінки, створення функціональної, пси-
хофізичної та морфологічної бази для вольових про-
явів у професійній діяльності працівника ОВС.
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Основними засобами для вирішення цих завдань 
є спеціальні психофізичні вправи й види спорту, що 
вимагають подолання адекватних (за психофізіологіч-
ним впливом) труднощів.

Розвиток ініціативності як вольової якості під час 
занять фізичними вправами й спортом здійснюєть-
ся головним чином за рахунок накопичення досві-
ду ініціативної поведінки. Для досягнення цієї мети 
найбільш дійовими є наступні засоби й прийоми: ви-
конання на тренувальних заняттях спеціальних фізич-
них вправ, вибраних з особистої ініціативи із числа 
багатьох інших; самостійне проведення початкового 
етапу занять з групою; змагання з іншими курсантами 
на оптимальність вирішення рухового завдання; само-
стійний вибір тактичного плану виконання вправи на 
змаганнях, під час здачі контрольних нормативів; ор-
ганізація з особистої ініціативи фізкультурних і спор-
тивних заходів у групі; спортивна гра; єдиноборства; 
естафети; участь у змагання з особистої ініціативи.

Формуванню сміливості і рішучості цих якостей 
найбільшою мірою сприяють фізичні вправи, що міс-
тять елементи певного ризику і вимагають подолання 
почуття страху та невпевненості.

Вправи для розвитку сміливості і рішучості: стриб-
ки через перешкоди й гімнастичні снаряди, акробатич-
ні вправи, прийоми страхування і самострахування, 
спортивний поєдинок із більш сильним противником. 

Ефективним засобом розвитку вольової стійкос-
ті під час фізичного виховання є вправи, які містять 
елементи подолання значних зовнішніх та внутрішніх 
труднощів, виконуються у великому обсязі, вимага-
ють значного нервового напруження.

Під час розвитку стійкості доцільно використати 
наступні методи: поступове збільшення фізичного 
навантаження; тренування в групі з сильними парт-
нерами; змагальний метод, що вносить у тренування 
емоційний чинник.

У процесі розвитку стійкості необхідно орієнтува-
тися не тільки на вольове зусилля, але і психофізичну 
базу для її реалізації. У цьому випадку необхідно су-
воро дотримуватися принципу поступовості в усклад-
ненні фізичних вправ й адекватності їх психофізіоло-
гічним можливостям організму.

Вправи для розвитку стійкості: повільний трива-
лий біг, подолання спеціальних смуг перешкод, бо-
ротьба з більш сильним противником.

4. Формується емоційна стійкість.
У процесі спеціальної фізичної підготовки розви-

ток емоційної стійкості забезпечується шляхом:
- отримання досвіду вольової поведінки в умовах 

емоційної напруженості, вдосконалення психофізіо-
логічних процесів адаптації до стрес-чинників;

- відпрацювання навичок та умінь до самостійної 
регуляції емоційної напруженості.

Для вирішення першого завдання найбільш ефек-
тивними засобами є вправи, що моделюють різні 
стресові ситуації й вимагають мобілізації всіх сил у 
курсанта для ефективного виконання поставленого 
рухового завдання у певних умовах.

Вирішення другого завдання здійснюється шляхом 
контролю й регуляції напруженості мімічних м’язів, 

скелетних м’язів, виконання спеціальних дихальних 
вправ, відвернення від негативних емоцій з викорис-
танням самонавіювання й самопереконання.

Вправи, спрямовані на придбання досвіду вольо-
вої поведінки в умовах емоційної напруженості: лег-
коатлетичні естафети; виконання гімнастичних вправ; 
подолання смуг перешкод; спортивні ігри (баскетбол, 
волейбол, футбол); крос зі стрільбою (службовий бі-
атлон); проведення спортивних змагань з боротьби 
самбо, дзюдо.

5. Набувається досвід як дій, так і психологічного 
стану під час стресової ситуації.

Штучне створення умов, які імітують реальні екс-
тремальні ситуації в певній мірі відповідають інтер-
есам виховання необхідних психологічних якостей. 
Дії, які відпрацьовуються в цих умовах, в основному 
заздалегідь обумовлені. Основна ціль відпрацювання 
полягає в тому, щоб досягти злагодженості й послі-
довного виконання. Тому високого психологічного на-
пруження при такому відпрацюванні прикладних дій 
частіше за все не буває.

При вивченні прийомів нападу й захисту необ-
хідно поступово готувати тіло й психіку працівника 
за допомогою учбово-навчальних поєдинків. Зміст 
учбово-тренувальних поєдинків полягає в наступно-
му: проводити учбові поєдинки після вивчення кон-
кретного прийому, наприклад, кидка через стегно; у 
таких поєдинках дозволяється використовувати тільки 
ті прийоми, що були вивчені раніше, при цьому після 
кожного поєдинку необхідно змінювати партнерів.

Такий підхід дозволяє розвивати рішучість, смі-
ливість, швидкісні якості, спеціальну витривалість, 
закріплює навички застосування прийомів, як атаку-
ючих, так і захисних; створює відчуття реальності са-
мого поєдинку, при цьому не втрачаючи контролю за 
своїми діями.

висновки.
1. Працівники міліції виконують свої службо-

ві обов’язки у напружених, стресогенних, екстре-
мальних умовах, їхня робота пов’язана з багатоварі-
антністю професійних завдань та їх інтелектуальною 
й емоційною насиченістю. Їх діяльності притаманні 
специфічні фактори, що деструктивно впливають 
на психологічний стан особистості: дефіцит часу 
для прийняття рішення та його реалізації, вплив на 
особис тість особливо сильних стресогенних подраз-
ників, домінування негативних емоцій при недоліку 
позитивних, підвищена відповідальність та необхід-
ність невідкладного застосування заходів. Серед осо-
бистісних якостей, від яких залежить рівень і успіх 
діяльності працівника ОВС , особливе зна чення має 
психологічна готовність до впливу стресогенних фак-
торів.

2. Заняття із спеціальної фізичної підготовки, яка є 
обов’язковою навчальною дисципліною серед вищих 
навчальних закладів України системи МВС, здійсню-
ють вплив на такі професійно-важливі психологічні 
якості, необхідні для професійної діяльності праців-
ників міліції: оперативне мислення, увагу та спосте-
режливість, вольові якості (ініціативність, сміливість, 
рішучість, відповідальність), емоційну стійкість, що в 
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комплексі формують психологічну готовність праців-
ників міліції до стресових факторів.

3. Профілюючими видами спорту для спеціальної 
фізичної підготовки в системі ОВС України у сучас-
них умовах варто вважати традиційно прийняті спор-
тивний і бойовий розділи самбо, дзюдо, елементи 
спортивних ігор (футбол, баскетбол, волейбол) та лег-
кої атлетики. 

Перспективи подальших досліджень. Досліджен-
ня впливу фізичних навантажень, як засіб розвитку 
фізичної підготовленості, на психологічні та психо-
фізіологічні механізми функціонування організму 
дозволить більш раціонально спланувати заняття із 
спеціальної фізичної підготовки, і як наслідок держа-
ва отримає правоохоронця здатного більш ефективно 
виконувати службові завдання в умовах дії стресоген-
них чинників професійної діяльності, зберігаючи своє 
фізичне, соціальне та психологічне здоров’я.
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Теоретико-методологічний аналіз показників підготовленості 
дітей чорнобильців до оздоровчих занять з плавання

Бабаліч В.А.
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка

Анотації:
Здійснено перевірку готовності 
дітей чорнобильців до оздо-
ровчих занять з плавання. Оці-
нювання проходило за 10-ти 
бальною шкалою. Показана 
оздоровча роль плавання по-
рівняно з іншими видами фізич-
них вправ. З’ясовано морфо-
функціональний та фізичний 
стан дітей. Розглянуто рівень 
сформованості знань про за-
соби покращення власного 
здоров’я. Наголошено на необ-
хідності розширення діапазону 
можливих шляхів оздоровлення 
дітей. Потребує ґрунтовного ви-
вчення питання індивідуального 
оздоровлення дітей засобами 
плавання. 

Бабалич В.А. Теоретико-методологический 
анализ показателей подготовленности де-
тей чернобыльцев к оздоровительным за-
нятиям плаванием. Осуществлена проверка 
готовности детей чернобыльцев к оздорови-
тельным занятиям по плаванию. Оценивание 
проходило по 10-ти бальной шкале. Показана 
оздоровительная роль плавания по сравнению 
с другими видами физических упражнений. Вы-
яснено морфо-функциональное и физическое 
состояние детей. Рассмотрен уровень сфор-
мированности знаний о средствах улучшения 
собственного здоровья. Сделано ударение на 
необходимости расширения диапазона воз-
можных путей оздоровления детей. Нуждается 
в основательном изучении вопросы индивиду-
ального оздоровления детей средствами пла-
вания.

Babalich V.A. Theoretical method-
ological analysis of indexes of pre-
paredness of children of сhernobyl to 
health employments swimming. Verifi-
cation of readiness of children is carried 
out to health employments on swimming. 
An evaluation reeved for 10 ball scale. 
The health role of swimming is rotined 
as compared to other types of physical 
exercises. Morphofunctional and bodily 
condition of children is found out. The 
level of formed of knowledges is con-
sidered about facilities of improvement 
of own health. An accent is done on the 
necessity of expansion of range of pos-
sible ways of making healthy of children. 
Needs sound study questions of the indi-
vidual making healthy of children by facili-
ties of swimming.

Ключові слова:
оздоровча методика, плаван-
ня, діти чорнобильці, фізичне 
виховання, показники.

оздоровительная методика, плавание, дети 
чернобыльцы, физическое воспитание, пока-
затели. 

health method, swimming, children of 
сhernobyl, physical education, indexes. 

вступ. 1

В сучасних умовах відбувається прогресуюче по-
гіршення стану здоров’я дитячого населення України. 
Тому питання первинної профілактики мають суттєве 
медичне та соціальне значення. Відомо, що в сучасних 
умовах більша кількість порушень здоров’я поясню-
ється переважно способом життя, який притаманний 
тому чи іншому індивідууму. Втім, в сучасних умовах 
зростає і значущість екологічного фактора, що може 
зумовлювати до 30% всіх випадків у структурі загаль-
ної захворюваності. 

Чорнобильська аварія створила цілий комплекс 
соціально-економічних, екологічних, медичних та 
інших проблем для народу України. За цих умов на 
перший план виходять проблеми ефективної фізичної 
реабілітації потерпілих, яка спрямована на нормалі-
зацію функцій організму. Серйозні відхилення, які 
спостерігаються у стані здоров’я дітей чорнобильців, 
регламентують необхідність раціонального визначен-
ня параметрів фізичних навантажень, спрямованих на 
оптимізацію функціонального стану. 

Серед статистичних даних Міністерства охорони 
здоров’я України, основними хворобами, що визна-
ються пов’язаними з наслідками аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, залишаються онкологічні і церебровас-
кулярні, а також захворювання системи кровообігу і 
нервової системи. 

Також у дітей спостерігаються онкологічної пато-
логії й уроджені вади розвитку. Хоча протягом трьох 
останніх років показники захворюваності доросло-
го населення, що постраждало внаслідок аварії на 
ЧАЕС, є стабільними, а за окремими класами хвороб 
такими, як хвороби системи кровообігу, нервової сис-
теми, кістково-м’язової системи і сполучної тканини, 
трохи знизились. Пріоритетним напрямком соціаль-

© Бабаліч В.А., 2010

ного захисту постраждалих громадян є організація їх 
оздоровлення. 

Проблема вивчення категорій «Фізична культура» і 
«Фізкультурно-оздоровча діяльність» привертає увагу 
педагогів уже давно. Так, аналіз філософської, соціо-
логічної і педагогічної літератури дозволяє визначити, 
що в загальному вигляді фізична культура характери-
зується як творча діяльність людини, яка спрямована 
на створення соціально значущих норм, цінностей, 
як суперечлива єдність цієї діяльності та її результа-
тів, яка безпосередньо виражається в удосконаленні 
тілесно-рухових якостей і навичок людей.

Визначенню найбільш раціональних та ефек-
тивних форм і засобів організації фізкультурно-
оздоровчої роботи з молоддю присвячені дослідження 
О. І. Бичук, А.В. Зотова, Г. Є. Іванової, І.Б.Карпової, 
В.Л. Корчинського, Д.М. Солопчука, М.С. Солопчу-
ка, Р.Б. Чаплінського [1; 3; 4; 5]. Проблема формуван-
ня потреби у фізичному вдосконаленні та прагненні 
молоді до здорового способу життя розкривається у 
працях Г. І. Власюк, Н. М. Хоменко [2; 6]. Аналіз на-
укової літератури доводить, що оздоровча функція ві-
діграє певну, специфічну, роль у фізичній культурі. У 
свою чергу, саме здоров’я дозволяє людині подолати 
труднощі, які виникають у процесі життєдіяльності, 
активніше і ефективніше функціонувати в соціально-
му середовищі.

Стратегія реабілітації постраждалих дітей внаслі-
док Чорнобильської катастрофи передбачає розроб-
ку цільових програм, що включають дослідження та 
впровадження комплексу заходів медичного, педаго-
гічного та фізкультурно-оздоровчого характеру. 

Огляд наукових джерел показав, що фізкультурно-
оздоровча діяльності як аспект соціально-педагогічної 
роботи досліджується багатьма науковцями Б.Шрамін, 
В. Альсевич, Н. Васильєв, М. Вилевський, А. Гендин, 
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В.Гончаров, О. Єреміна, С. Канішевський, С. Кири-
ленко. 

Робота виконана за планом НДР Кіровоград-
ського державного педагогічного університету імені 
В.Винниченка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті - здійснити перевірку готовності дітей 

чорнобильців до оздоровчих занять з плавання. 
Результати дослідження. 
Для ефективного пошуку методів та засобів, що 

сприятимуть покращенню функціонального стану 
здоров’я дітей чорнобильців необхідно з’ясувати: 

1) морфо-функціональний та фізичний стан дітей; 
2) рівень сформованості знань про засоби покра-

щення власного здоров’я; 
3) здійснити перевірку плавальних можливостей 

дітей.
Морфо-функціональний та фізичний стан дітей 

чорнобильців визначався за показниками що наведені 
в таблиці 1. 

В свою чергу, рівень сформованості знань про ве-
дення здорового способу життя дітей чорнобильців 
перевірявся за допомогою розробленої анкети. Від-
повіді на питання передбачали з’ясування як знань 
дітей так і їх ставлень, що діагностувалися. Згідно з 
анкетними матеріалами щодо визначення, «Наскільки 
студенти усвідомлюють поняття «здоров’я», «здоро-
вий спосіб життя», одержано такі результати. Відпо-
відаючи на питання: «Що Ви розумієте під поняттям 
здоров’я?», більшість респондентів зазначає, що вони 
співвідносять його тільки зі здоровим способом жит-
тя – 41,3%, з відсутністю хронічних захворювань – 
23,9%, вважають найважливішим скарбом у житті – 
19,1%, не визначилися – 15,7%. 

Результати анкетування (хоча й очікувані) показу-
ють, що 64,6% учнів самостійно ще не можуть піклу-
ватися про своє здоров’я і тому батьки в цьому про-
цесі приймають активну участь. Більш дорослі діти, 
п’ятнадцяти років, роблять перші самостійні кроки на 
шляху покращення власного здоров’я – 13,4%. Та 22% 
повність довіряють своє здоров’я лікарям. 

Більшість респондентів (33,5%) відповіли, що 
оздоровлюються в лікувально-профілактичних сана-
торіях; поїздки до моря з батьками – це і є турбота про 
своє здоров’я (41,2%); представники наступної групи 
респондентів ведуть активний спосіб життя, відвід-
ують різні спортивні секції – 18%; 6,2% опитаних не 
займаються нічим; найменша кількість респондентів 
(1,1%) постійно піклується про своє здоров’я, тому 
регулярно загартовуються.

Аналіз форм і методів навчання, які використову-
ються у загальноосвітній закладах, показує, що робо-
та у школі має такий характер: регулярно проводяться 
тематичні уроки, бесіді під час виховних годин, кон-
ференції, спортивні олімпіади, змагання, постійно 
працюють спортивні секції.

Сукупність факторів, що визначають сучасний 
спосіб життя, ніби цілеспрямовано діє на порушення 
фізичної форми людини. Тривалий час перебування 
перед телевізором і відповідно зменшення кількості 
рухливих активних ігор на свіжому повітрі, транспорт 
і звичка до переїдання є об’єктивними факторами зни-
ження рухової активності. Незважаючи на цей факт, 
слід зазначити, що все-таки деякі учні у вільний час 
відвідують спортивні секції (53%), виконують шкіль-
ну програму з фізичного виховання (94%). Як в школі 
так і ті хто ходе до спортивних секцій перевагу на-
дають баскетболу (32%), волейболу (12%), футболу 

Таблиця 1.
Комплекс показників, які використовувались в дослідженні

Показники Тести Одиниці виміру

МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ

морфологічні
Зріст см

Вага кг

функціональні
ЖЄЛ л

ЧСС спок., п/н уд/хв

ПОКАЗНИКИ РУХОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

витривалість МСК мл.хв-1.кг-1

сила згинання і розгинання рук в упорі 
лежачи раз

вимірювання КАР* між ОС* обертання ступні, вимірюється кут 
активної ротації між осями ступень

визначається
у градусах

ВПРПС* рухомість у плечових суглобах при 
згинанні рук см

Координація ритмічні рухи верхніми і ніжними 
кінцівками раз

*КАР – кут активної ротації; *ОС – осями ступінь; *ВПРПС – відносний показник рухливості плечових суглобів
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(37%), плаванню (8%), тенісу (11%). Однак вільний 
час діти більше проводять за комп’ютером та пере-
глядаючи телепрограми. Говорить про велике наван-
таження у школі час який діти проводять за підготов-
кою домашнього завдання, іноді він досягає до 5-ти 
годин. Відповіді на питання «Чи займаєтесь Ви під 
час вихідних і святкових днів фізичними вправами?» 
підтверджує нашу думку про те, що в родинах учнів 
мало уваги приділяють спорту, і якщо виїздять на при-
роду то спортивним розвагам надають останнє місце. 
Сподівання дітей відновити своє здоров’я за допомо-
гою засобів плавання надихає нас на творчий пошук 
нових шляхів оздоровлення дітей чорнобильців засо-
бами плавання. 

В той же час для ефективного впровадження ме-
тодики, що сприятиме оздоровленню дітей чорно-
бильців вважаємо необхідним перевірити рівень пла-
вальних можливостей дітей. Проведене опитування 
дітей експериментальної групи, дозволило з’ясувати 
наступне: «Чи відвідували Ви секцію з плавання?», 
«Чи вмієте Ви плавати?». Відповіді дітей показали, 
що володіють технікою плавання посередньо, а дехто 
взагалі не вміє плавати. 

Перевірка технічної плавальної підготовленості 
здійснювалась на основі традиційних критерій, які 
визначають ступень оволодіння руховим вмінням у 
плаванні: 

1) той, хто не вміє триматися на поверхні води; 
2) той, хто тримається на поверхні води; 
3) той хто плаває на маленькі відстані (до 10-12 

м); 
4) той, хто добре плаває але погано володіє пра-

вильною технікою плавання; 
5) той, хто добре володіє технікою спортивних 

способів плавання. 
Відповідно до критеріїв технічної підготовленості 

з плавання оцінювання проходило за 10-ти бальною 
шкалою. Де від 1-2 балів отримують ті учні, які не 
вміють триматися на поверхні води; 3-4 бали ті, хто 
не вміють плавати; 5-6 балів ті, хто плаває на маленькі 
відстані; 7-8 балів ті, хто погано володіє технікою пла-
вання та відповідно 9-10 балів ті, хто добре плаває. 

Проведене спостереження за технікою плавання 
дітей, що досліджуються дало можливість з’ясувати, 
що три учні зовсім не вміють плавати. Два учні ледь 
тримаються на поверхні води. Більшість дітей вміють 
плавати на короткі відстані – 7 чоловік. Всі інші воло-
діють технікою плавання добре таких три чоловіки. 

висновки. 
Отримані дані допомогли з’ясувати, що оздоров-

ленню в сім’ях дітей чорнобильців приділяється до-
статня увага. Деякі батьки намагаються залучити сво-
їх дітей до ведення здорового способу життя. Але як у 
батьків так і у дітей не вистачає системи знань для ре-
алізації цієї мити. В свою чергу необхідно розширю-
вати діапазон можливих шляхів оздоровлення дітей 
чорнобильців. Одним з таким підходів є використання 
засобів плавання в оздоровленні дітей чорнобильців. 
Потребує також ґрунтовного вивчення питання інди-
відуального оздоровлення дітей засобами плавання. 

В подальшому планується розробити індивідуаль-
ну оздоровчу методику засобами плавання, яка за допо-
могою добору відповідних методів та засобів буде вра-
ховувати стан здоров’я дітей їх морфо-функціональні 
показники та рівень рухових можливостей. 
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використання засобів прикладної аеробіки на заняттях 
оздоровчої спрямованості з баскетболу

Бойко Г.Л., Анікеєнко Л.В., Єфременко В. М., Міщук Д.М.
Національний технічний університет України «КПІ»

Анотації:
Піднята проблема оптимізації на-
вчального процесу з фізичного 
виховання. У дослідженні взяли 
участь 60 студентів. Пропонується 
авторська методика використання 
засобів прикладної аеробіки на за-
няттях з баскетболу. Ця методика 
сприяє розвитку у студентів коорди-
наційних здібностей, гнучкості, ви-
тривалості та швидкісних якостей. 
В ній засоби прикладної аеробіки 
поєднуються з засобами технічної 
підготовки баскетболістів, до складу 
яких входять елементи стійок, пово-
ротів та різноманітних переміщень 
баскетболістів. Також представлені 
структура занять та їх зміст.

Бойко А.Л., Аникеенко Л.В., Ефременко 
В.Н., Мищук Д.Н. Использование средств 
прикладной аэробики на занятиях оздоро-
вительной направленности по баскетбо-
лу. Поднята проблема оптимизации учебного 
процесса по физическому воспитанию. В ис-
следовании приняли участие 60 студентов. 
Предлагается авторская методика использо-
вания средств прикладной аэробики на заня-
тиях по баскетболу. Эта методика способству-
ет развитию координационных способностей, 
гибкости, выносливости, скоростных качеств. 
В ней использовано сочетание средств при-
кладной аэробики со средствами технической 
подготовки баскетболистов, к которым отно-
сятся элементы стоек, поворотов, различных 
перемещений. Также представлена структура 
занятий и их содержание.

Boyko A.L., Anikeenko L.V., Efre-
menko V.N., Mischuk D.N. Use of 
applying aerobics classes at the 
recreational focus on basketball. 
Raised the problem of optimizing the 
teaching process in physical educa-
tion. 60 students took part in research. 
Proposed use of the author’s method 
applied to the aerobics classes in bas-
ketball. This technique promotes the 
development of coordination abilities, 
flexibility, endurance, speed qualities. 
It used a combination of aerobics with 
the means of application and technical 
training for players, which include el-
ements of the stands, bends, various 
movements. Also presented the struc-
ture of classes and their contents.

Ключові слова:
баскетбол, навчальний, процес, 
студенти, прикладна, аеробіка, 
технічна, фізична, підготовле-
ність, тести, методика.

баскетбол, учебный, процесс, студенты, 
прикладная, аэробика, техническая, физи-
ческая, подготовленность, тесты, мето-
дика. 

basketball, teaching process, 
students, applies aerobics, technical 
and physical preparation, tests, 
methodology.

вступ.1

Перед фізичним вихованням, як складовою вузів-
ського процесу стоять невідкладні завдання по вихо-
ванню здорової молоді здатної вести і впроваджувати 
здоровий спосіб життя. Але вирішення цих завдань 
ускладнюється слабкою матеріальною базою спор-
тивних споруд вузів, а саме: недостатньою кількістю 
тренувальних майданчиків, відсутністю необхідних 
тренажерів, якісного інвентарю, а також необхідного 
медичного забезпечення.

Студенти та випускники вузів, як виявилось з про-
ведених досліджень, здебільшого не володіють стій-
кими навичками щодо збереження власного здоров’я, 
мають низьку працездатність, часто хворіють [4].

Для усунення цих негативних явищ необхідно 
здійснювати пошук раціональних засобів формуван-
ня фізичного виховання, впроваджувати інноваційні 
методи підвищення ефективності навчальних занять з 
оздоровчою спрямованістю з різних видів спорту.

За останні роки підвищився інтерес до викорис-
тання прикладної аеробіки в різних видах спорту як 
допоміжного засобу спортивного тренування (Ю.В. 
Пармузіна, 2006р., Т.В. Романова, 2006р.). Приклад-
на аеробіка довела свою ефективність та отримала 
широке визнання як засіб розвитку витривалості та 
координаційних здібностей в різних видах спорту 
(боксі, боротьбі, футболі, фігурному катанні, баскет-
болі). Але на даний час немає науково обґрунтованої 
методики застосування засобів прикладної аеробіки 
на заняттях з фізичного виховання в вузах технічної 
спрямованості (на заняттях з баскетболу оздоровчої 
спрямованості).

Дослідження виконувались за планом науково-
дослідної роботи кафедри фізичного виховання Між-

© Бойко Г.Л., Анікеєнко Л.В., Єфременко В. М., Міщук Д.М., 
2010

університетського медико-інженерного факультету 
НТУУ “КПІ”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – експериментально обґрун-

тувати методику використання засобів прикладної 
аеробіки на заняттях оздоровчої спрямованості з бас-
кетболу.

Завдання дослідження.
Виявити провідні засоби прикладної аеробіки, за-1. 
стосування яких підвищить ефективність навчаль-
ного процесу на заняттях з баскетболу.
Розробити методику використання засобів приклад-2. 
ної аеробіки на заняттях з баскетболу.

Методи дослідження:
теоретичні (аналіз та синтез, узагальнення, конкре-• 
тизація, системний підхід, порівняння);
емпіричні (анкетування, тестування, вивчення та • 
узагальнення досвіду педагогічного процесу на за-
няттях з баскетболу, аеробіки);
методи математичної статистики.• 

У дослідженні взяли участь 60 студентів НТУУ 
«КПІ», які за станом здоров'я відносяться до основної 
та підготовчої групи та займаються на відділенні бас-
кетболу. По 30 студентів ввійшли до контрольної та 
експериментальної групи.

Результати дослідження.
Фізичне виховання на відділенні баскетболу здій-

снювалося за такими формами:
навчальні заняття за розкладом деканатів – 4 години • 
на тиждень;
самостійні заняття за методичною і організаційною • 
допомогою викладацького складу відділення бас-
кетболу - 2 години на тиждень;
проведення оздоровчих та фізкультурно-спортивних • 
заходів. 
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Під час занять з оздоровчою спрямованістю з бас-
кетболу для студентів 1 курсу ставились завдання 
освітнього, оздоровчого та виховного спрямування.

В контрольній групі навчання здійснювалося за 
типовою програмою з баскетболу. В експерименталь-
ній групі – за розробленою нами програмою з вико-
ристанням засобів прикладної аеробіки. На початку та 
після закінчення експеримента було проведене тесту-
вання показників фізичного розвитку, рівня фізичної 
та технічної підготовленості.

В програмі експериментальної групи використову-
вались як засоби баскетболу так і засоби прикладної 
аеробіки (різноманітні рухи під музикальний супро-
від, різновиди ходи та бігу, вправи на розвиток сили, 
гнучкості, витривалості, координації). Наш вибір не 
є випадковим. Саме аеробіка, завдяки різноманітності 
видів, постійному оновленню логічно побудованих, 
науково обґрунтованих програм, високому емоцій-
ному фону занять, музикальному супроводу утримує 
високий рейтинг серед інших оздоровчих видів трену-
вання та використовується для підготовки спортсменів 
різних спеціалізацій (футболістів, фігуристів, гімнас-
тів). Використання аеробіки в навчальному процесі 
сприяє підвищенню мотивації до занять з фізичного 
виховання, розвитку координації рухів, гнучкості, 
силі, вносить новизну, різноманітність в заняття, дає 
можливість удосконалювати техніку рухів [1, 6, 8].

Аналіз науково методичної та спеціальної літера-
тури дозволив зробити висновок, що в залежності від 
цілей та задач фізичного виховання, як заняття з оздо-
ровчого баскетболу так і заняття з оздоровчої аеробіки 
можуть мати наступні форми [2, 7]:

навчальні;• 
контрольні (тестування);• 
комплексні або змішані (вирішуються послідовно • 
декілька завдань; наприклад, розвиток витривалості 
та координації);
одно направлені (вирішується переважно одне за-• 
вдання);
комбіновані (одночасно вирішується декілька за-• 
вдань; наприклад, в баскетболі - ведення м'яча з 
важелями, а в аеробіці – одночасне використання 
резист-А-бола та еспандера)
індивідуальні;• 
групові.• 

Для студентів першого року навчання використо-
вувались наступні форми занять: навчальні, контроль-
ні, комплексні, групові.

Підготовча частина заняття (20-25) включала 
загально-розвиваючу та спеціально-фізичну підготов-
ку: базові кроки аеробіки низького ударного наванта-
ження, (Slow-impact), вправи стретчингу.

Основна частина (50-55 хвилин) включала вправи, 
направлені на оволодіння технікою та тактикою гри 
у баскетбол: базові елементи аеробіки низької та се-
редньої інтенсивності, та їх перетворення в елементи 
техніки баскетболу, комплекс вправ стретчингу.

Заключна частина (5-10 хвилин) включала вправи 
для розвитку рівноваги, вправи на розслаблення та 
дихання.

Під час технічної підготовки студенти оволодіва-

ли елементами переміщень, зупинок, поворотів, ви-
конували імітацію кидків, жонглювання м'ячем [5]. 
До розробленої методики ввійшли вправи з аеробіки, 
які не потребують додаткового вивчення (різновиди 
ходи та бігу, базові кроки аеробіки, елементи стійок 
баскетболістів, переміщень, імітації кидків з м'ячем, а 
також кроки трансформовані в елементи техніки бас-
кетболу, та комплекси для розвитку гнучкості та ко-
ординації). Виконання технічних вправ постійно су-
проводжувалось коментарем викладача, що дозволяло 
виявляти помилки та уникати їх повторення. Введен-
ня елементів баскетболу в аеробічні вправи відбува-
лось поступово, що дозволило розширити діапазон 
використання технічних вправ та сприяло якісному 
засвоєнню студентами навчального матеріалу. Поєд-
нання технічних засобів баскетболу та класичної ае-
робіки в експериментальній програмі відбувалося за 
рахунок послідовного заміщення подібних за струк-
турою елементів. Під час заняття використовувались 
різноманітні комбінації аеробних вправ та вибраний 
згідно з програмою елемент техніки баскетболу. Но-
вий технічний елемент пропоновувався тільки у разі 
засвоєння попереднього. По мірі вивчення нових тех-
нічних прийомів їх кількість у аеробічних композиці-
ях збільшувалася. Серед засобів прикладної аеробіки, 
які ми використовували на заняттях, були комплекси 
вправ стретчингу, спрямовані на розвиток гнучкості 
та збільшення амплітуди рухливості в суглобах[3]. 
Комплекси вправ стретчингу в підготовчій та осно-
вній частинах відрізнялися за своєю спрямованістю. 
Так, комплекси стретчингу в підготовчій частині були 
спрямовані на розтягування тих м’язових груп, які не-
сли на собі навантаження під час основної частини 
заняття. Вправи виконувалися в динамічному режимі, 
увага приділялася техніці виконання. В основній час-
тині заняття вправи на розтягування були спрямовані 
на загальний розвиток організму студентів. Нами були 
розроблені 5 комплексів стретчингу, які розрізнялися 
за своєю складністю. Їх використання залежало від за-
вдань того чи іншого заняття.

Розроблена нами методика є синтезом засобів за-
гальної та спеціальної фізичної, а також технічної 
підготовки. Її впровадження здійснювалося протягом 
першого та другого семестрів для студентів першого 
курсу.

На початку та в кінці експерименту були проведені 
тестування показників фізичного розвитку, рівня за-
гальної фізичної та технічної підготовленості. Дослі-
дження фізичного розвитку здійснювалося за такими 
показниками:

довжина тіла;• 
вага тіла;• 
обхват грудної клітки;• 
частота серцевих скорочень (ЧСС);• 
артеріальний тиск (АТ);• 
кистьова динамометрія.• 

Для оцінки фізичної підготовленості використову-
вались такі тести:

стрибок вгору;• 
згинання-розгинання рук в ліктьових суглобах;• 
човниковий біг.• 
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Технічна підготовленість оцінювалась за такими 
показниками:

за результатами тесту «Перехвати рук»;• 
за результатами тесту «Обертання м’яча по «8» між • 
ногами»

На початку експерименту у студентів контрольної 
та експериментальної груп не було виявлено досто-
вірних відмінностей за всіма морфологічними показ-
никами (р > 0,05), а також за показниками функціо-
нального стану (р > 0,05).

Протягом експерименту в кожній із груп відбулися 

зміни в показниках функціонального стану студентів, 
але значними вони були лише в експериментальній 
групі (р < 0,01).

Результати тестів з фізичної підготовленості пред-
ставлені в таблицях 1 та 2.

Результати тестів з технічної підготовленості пред-
ставлені в таблицях 3,4.

Згідно з результатами досліджень, представлених 
в таблицях 1, 2, 3, 4 на початку експерименту сту-
денти, які ввійшли до складу експериментальної та 
контрольної груп за всіма показниками технічної та 

Таблиця 1
Показники фізичної підготовленості студентів-баскетболистів на початку педагогічного експерименту 

(Х±m)

№
п/п

Показники
Тестові
 вправи

Контрольна група
(n = 30)

Експериментальна
група

(n = 30)
t P

1.  Стрибок вгору, см 52.57 ± 0,26 53,30 ± 0,23 1,79 >0,05

2.  Згинання-розгинання рук в 
ліктьових суглобах, кількість разів 33,37 ± 0,38 34,50 ± 0,24 1,91 >0,05

3.  Човниковий біг 4х9 м, с 9,42 ± 0,03 9,36 ± 0,03 1,10 >0,05
Таблиця 2

Показники фізичної підготовленості студентів-баскетболистів після педагогічного експерименту (Х±m)

Групи Контрольна Експериментальна

№ Тести
До 

експери-
менту

Після 
експери-

менту
t P

До 
експери-

менту

Після ек-
сперименту t P

1. Стрибок вгору, см 52.57 ± 
0,26

53.27± 
0,20 1,79 >0,05 53,30± 

0,23
57,70 ± 
0,40 8,18 <0,05

2.
Згинання-розгинання 
рук в ліктьових сугло-
бах, кількість разів

33,37± 
0,38

34,57± 
0,24 1,83 >0,05 34,50 ± 

0,24 40,0 ± 0,35 9,9 <0,05

3. Човниковий біг 4х9 м, с 9,42 ± 
0.03 

9,39 ± 
0,03 0,50 >0,05 9,36 ± 

0,03 9,04± 0,02 6,54 <0,05

Таблиця 3
Показники технічної підготовленості студентів-баскетболистів на початку педагогічного експерименту 

(Х±m)

№
п/п

Показники
 Тестові
 вправи

Контрольна група
(n = 30)

Експериментальна 
група

(n = 30)
t P

1.  Перехвати рук 24,40 ± 0,22 25,03 ± 0,20 1,81 >0,05

2.  Обертання м’яча по «8» 24,70 ± 0,18 24,90 ± 0,15 0,77 >0,05

Таблиця 4
Показники технічної підготовленості студентів-баскетболистів після педагогічного експерименту (Х±m)

Групи Контрольна Експериментальна

№ Тести
До 

експери-
менту

Після 
експери-

менту
t P

До 
експери-

менту

Після 
експери-

менту
t P

1. Перехвати рук 24,40 ± 
0,22

25,0 ± 
0,17 1,83 >0,05 25,03 ± 

0,20
30,10 ± 
0,29 10,87 <0,05

2. Обертання м’яча по 
«8»

24,70 ± 
0,18

25,13 ± 
0,13 1,68 >0,05 24,90± 

0,15
28.37 ± 
0,34 7,59 <0,05
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фізичної підготовленості не мали достовірних відмін-
ностей (р > 0,05).

Виконання комплексної експериментальної про-
грами сприяло значному покращенню фізичного та 
технічного рівнів студентів експериментальної групи 
(р < 0,05). В контрольній групі також відбулися по-
зитивні зміни за всіма показниками, але вони не є 
достовірно значимими (р > 0,05). Отримані дані під-
тверджують ефективність розробленої нами експери-
ментальної методики.

висновки.
Для підвищення ефективності навчального процесу 1. 
з баскетболу доцільно використовувати провідні за-
соби прикладної аеробіки: вправи на координацію, 
аеробні вправи, вправи стретчингу.
Використання експериментальної комплексної ме-2. 
тодики на заняттях з баскетболу сприяє підвищен-
ню функціонального, фізичного та технічного рів-
нів розвитку студентів.

Доцільно також проведення додаткових функціо-
нальних досліджень з метою подальшої оптимізації 
навчального процесу.
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Макрометодика обучения акробатическим 
упражнениям сложным по координации

Болобан В.Н. 
Факультет физического воспитания в Белой Подляске 

Академии физического воспитания Юзефа Пилсудского в Варшаве
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Показана логико-структурная схема 
реализации макрометодики обучения 
акробатическим упражнениям. Пред-
ставлена функциональная совокупность 
долговременных программ обучения 
упражнениям «школы движений», базо-
вого уровня, специализации, произволь-
ных и финальных программ. Предложе-
ны направления развития физических 
качеств в сопряжении с технической 
подготовкой. Дидактической основой 
программ обучения служат технологии 
формирования двигательных представ-
лений, начального, углубленного обуче-
ния акробатическим упражнениям.

Болобан В.М. Макрометодика на-
вчання акробатичним вправам, що 
є складними за координацією. Пока-
зано логіко-структурну схему реалізації 
макрометодики навчання акробатич-
ним вправам. Представлено функціо-
нальну сукупність довгострокових про-
грам навчання вправам «школи рухів», 
базового рівня, спеціалізації, довільних 
і фінальних програм. Запропоновано 
напрямки розвитку фізичних якостей у 
сполученні з технічною підготовкою. Ди-
дактичною основою програм навчання 
служать технології формування рухо-
вих подань, початкового, поглиблeного 
навчання акробатичним вправам.

Boloban. V.N. Macromethod of teach-
ing acrobatic exercises difficult on 
coordination. The logical flow dia-
gram of realization of macromethod of 
teaching acrobatic exercises is shown. 
The functional aggregate of long dura-
tion programs of teaching exercises of 
«school of motions», base level, special-
ization, arbitrary and final programs is 
presented. Directions of development of 
physical qualities are offered in interface 
with technical preparation. Technologies 
of forming motive presentations serve as 
didactic basis of the teaching programs, 
elementary, deep training acrobatic ex-
ercises.

Ключевые слова:
спортивная акробатика, спортивная 
подготовки, макрометодика, обучение, 
упражнения, долговременные програм-
мы, сложная координация, биологиче-
ская обратная связь, дидактика, функ-
циональные педагогические уравнения, 
алгоритмы, результат обучения.

спортивна акробатика, спортивна 
підготовка, макрометодика, навчан-
ня, вправи, довгострокові програми, 
складна координація, біологічний зво-
ротний зв'язок, дидактика, функціо-
нальні педагогічні рівняння, алгорит-
ми, результат навчання.

acrobatics, sporting preparations, mac-
romethod, teaching, exercises, long-term 
programmes, complex coordination, 
biological reverse connection, didactics, 
functional pedagogical equation, algo-
rithms, outcome of teaching.

введение.1

Обучение акробатическим упражнениям – процесс 
трудный, кропотливый, но, как правило, счастливый 
по конечному результату. Чтобы научить юного акро-
бата достаточно простому по координации упражне-
нию «А»: исходное положение - основная стойка (и.п. 
- о.с.). Счет 1 – поднять правую руку вперед, левую в 
сторону, 2 – и.п., 3 – поднять левую руку вперед, пра-
вую в сторону, 4 – и.п., необходимо вначале научить 
ряду подводящих упражнений.

Приводим примерную последовательность их вы-
полнения. 

И.п. - о.с. Счет 1 – руки в стороны, 2-3 – фикса-1. 
ция, 4 – и.п.; 
И.п. - о.с. Счет 1- правую руку в сторону, 2 – и.п., 2. 
3 – левую руку в сторону, 4 – и.п.; 
И.п. - о.с. Счет 1 – руки вперед, 2-3 – фиксация, 3. 
4- и.п.; 
И.п. - о.с. Счет 1 – правую руку вперед, 2- и.п., 4. 
3- левую руку вперед, 4 – и.п.; 
Фиксировать ( по 4 счета) положения правильной 5. 
осанки тела: стоя у стены, лежа на спине, стоя.
И.п. - о.с. Счет 1- правую руку в сторону, 2- левую руку 6. 
вперед, 3 – фиксация, 4 – и.п.; 
И.п. - о.с. Счет 1- левую руку в сторону, 2 – правую 7. 
руку вперед, 3 –фиксация, 4 – и.п. 
Контролировать выполнение подводящих упраж-8. 
нений. При необходимости исправлять возникаю-
щие ошибки в движениях.
Выполнить упражнение «А» в целом, под счет. 9. 

Конечно, не у многих тренеров хватает терпе-
ния на такую методическую последовательность (от 
простого к сложному) обучения упражнению «А». 

© Болобан В.Н., 2010

Зачастую занимающимся предлагают выполнить 
упражнение «А» (и не только !) сразу после показа, 
в целом и под счет. В таком случае возможны ошиб-
ки в движениях: подняты плечи, опущена голова, не 
точные положения рук, дискоординация в движени-
ях и др. Нарушение методической последовательно-
сти обучения не лучшая учебная база для овладения 
более сложными движениями руками, ногами сим-
метричного и асимметричного характера, движения-
ми туловищем и головой, а также акробатическими 
упражнениями сложными по координации в систе-
ме спортивной подготовки. Профессор В.П.Коркин 
[16] указывает, что для успешного роста спортивно 
– технического мастерства акробатов необходима 
кропотливая дидактическая работа тренера со спор-
тсменами при обучении акробатичeским упражнени-
ям сложным по координации. Сложная координация 
характеризуется вовлечением в движения акробата 
необходимого для их выполнения количества сте-
пеней свободы при интеграции функционирующих 
психомоторных и сенсомоторных элементов cистем 
организма на основе процессов происходящих в 
центральной нервной системе (ЦНС). В спортив-
ной акробатике растет координационная сложность 
упражнений. В соответствии с требованиями ФИЖ 
повышается трудность соревновательных упражне-
ний [37,40,42]. Возрастает спортивная конкуренция 
национальных сборных команд. Одной из актуаль-
ных проблем акробатики как вида спорта остается 
проблема обучения акробатическим упражнениям 
сложным по координации.

Работа выполнена по плану НИР Национально-
го университета физического воспитания и спорта 
Украины.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - разработать макрометодику обуче-

ния акробатическим упражнениям сложным по коор-
динации и логико-структурную схему ее реализации в 
системе спортивной подготовки.

Методология исследований. Структурно-
функциональный анализ теоретико-практических 
результатов обучения и спортивной подготовки 
[12,18,21,22]; теория цели как категория функцио-
нирования подсистем и системы в целом [1,2,14]; 
биомеханические методы исследования узловых 
элементов спортивной техники упражнений [23,32]; 
дидактические принципы, методы, средства обучения 
[5,6,7,12,22]; функциональные педагогические уравне-
ния как технология обучения акробатическим упраж-
нениям [6,9,41]; алгоритмы линейно-разветвленного 
программирования учебного материала [29,31,35]; 
педагогический эксперимент; сравнение-аналогия; 
статистика. 

Результаты исследований.
Макрометодика обучения акробатическим упраж-

нениям сложным по координации, а также примерная 
логико-структурная схема ее реализации в системе 
спортивной подготовки представлены на рис.1. Струк-
турно макрометодика представляет функциональную 
совокупность долговременных программ обучения 
(ПО) упражнениям «школы движений», базового 
уровня, специализации, произвольных и финальных 
программ, а также развития физическтх качеств в 
сопряжении с технической подготовкой на основе 
взаимодействия главных целей и конкретных целей 
спортивной подготовки акробатов. Установлены глав-
ные цели: экстраполяция развития структурных групп 
упражнений и их трудности; разработка (в структуре 
макрометодики) долговременных программ обучения 
акробатическим упражнениям, исходя из профилей 
(подобий) структурных групп упражнений (долговре-
менная ПО для овладения упражнениями такого про-
филя как сальто назад в группировке, технологически 
объединяет всю прогрессирующую в своем развитии 
координационную сложность и трудность (в соответ-
ствии с таблицами ФИЖ) упражнений этой структур-
ной группы: кувырок назад в группировке - сальто 
назад в группировке - двойное сальто назад в группи-
ровке - тройное сальто назад в группировке - четвер-
ное сальто назад в группировке); выполнить норматив 
МСМК. Конкретные цели: внутритренировочный 
процесс обучения акробатическим упражнениям; 
выполнение подготовительных, подводящих, имита-
ционных, а также упражнений классификационных, 
произвольных и финальных программ; сопряжения 
видов подготовки и подготовленности занимающихся, 
исходя из профилей структурных групп упражнений; 
выполнить соответствующий спортивный разряд. 

Дидактическая структура ПО разрабатывается с 
учетом уровня физической, технической подготовлен-
ности занимающегося, трудности упражнений подле-
жащих усвоению; адекватности и взаимозависимости 
главных и конкретных целей и задач обучения; специ-
фичных дидактических принципов, методов, средств 
обучения, элементов регламентации, контроля и кор-

рекции процесса и результатов обучения с использо-
ванием биологической обратной связи (зрительно -мо-
торной, вербально - моторной, зрительно-вербальной, 
вестибуло-моторной). 

На рис.1 приведены названия долговременных 
ПО, примерные активные периоды их реализации и 
вся логико – структурная схема функционирования 
макрометодики обучения акробатическим упражне-
ниям в структуре индивидуальной и групповой спор-
тивной подготовки. Содержание классификационных, 
произвольных и финальных программ, а также ПО и 
программ тренировочных занятий структурно – функ-
ционально увязываются между собой, реализуются 
на протяжении всего периода спортивной подготовки. 
При этом, ПО совершенствуются, трансформируют-
ся под влиянием тенденций развития видов спортив-
ной акробатики, появления (конструирования) новых 
упражнений, индивидуального стиля спортивной 
техники исполнителей упражнений, новых условий 
обучения и проведения тренировочных занятий, из-
менений в правилах соревнований и др. ПО: Поза 
тела, Координация, Ориентация, Равновесие, Симме-
трия и асимметрия движений, «Малая» акробатика, 
Упор и др. активно реализуются на этапах ВНСП и 
БССП, но, в определенной мере, восстребованы и на 
других этапах спортивной подготовки. Например, ПО 
«Школа движений» реализуется на всех этапах спор-
тивной подготовки, так как «школа» - это не только 
прямые ноги и оттянутые носки стоп у спортсмена 
выполняющего упражнения, но и культура движений, 
их выразительность, связь движений с музыкальным 
сопровождением упражнений, умения и навыки де-
монстрации упражнений на соревнованиях.  

Приобретается «школа» на протяжении многих 
лет совершенствования спортивно – технического ма-
стерства [11,33]. Впрочем, как и многие другие ПО, 
которые носят долговременный характер. Берут свое 
начало на этапе ВНСП, но развиваются и совершен-
ствуются с учетом постоянного согласования главных 
и конкретных целей спортивной подготовки акроба-
тов. Так, ПО Хореография приобретает специфичную 
и содержательную актуальность в соединении с ПО 
Композиция, дополняет и совершенствует послед-
нюю и вместе «работают» на протяжении всего пери-
ода спортивной подготовки акробатов. ПО Упор дает 
основу для построения и развития ПО Опорный узел 
и, в определенной мере, ПО Узел связи, потому что 
в акробатических двойках, тройках и четверках опор-
ный узел и узел связи являются узловыми элементами 
спортивной техники парно – групповых акробатиче-
ских упражнений. Установлено, что ПО Балансирова-
ние создает основу для реализации сопряженной с ней 
ПО Пирамида. Речь идет об обучении упражнениям, 
позволяющим повышать двигательные взаимодей-
ствия партнеров при обучении пирамидам различной 
координационной сложности с учетом балансового 
типа движений системы тел и уровня развития балан-
сирования в зависимости от функциональных объя-
занностей акробатов в парах и группах. Большинство 
ПО активно реализуются на этапах ССВ и ВСМ, но 
основа для их функционирования закладывается на 
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Рис. 1. Примерная логико – структурная схема реализации макрометодики обучения акробатическим 
упражнениям сложным по координации на основе алгоритмов взаимодействия главных целей (ГЦ) и кон-

кретных целей (КЦ) спортивной подготовки (Болобан 1988 [6]). Переработано.
Обозначения. ГЦ - главные цели спортивной подготовки: научить акробатическим упражнениям высшей труд-
ности; выполнить норматив МСМК. КЦ - конкретные цели спортивной подготовки: научить акробатическим 
упражнениям классификационных, произвольных, финальных программ; выполнить спортивные разряды.

Долговременные програм-
мы обучения (ПО) акро-

батическим упражнениям 
сложным по координации

Этапы спортивной подготовки
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мастерства 
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этапах ВНСП и БССП. Так обстоит дело с ПО Пере-
ворот, Стойка, Курбет, Сальто, Пируэт и др., которые 
выполняют роль профильных упражнений в своих 
структурных группах. В долговременных ПО тренер 
формирует целевые установки, разрабатывает функ-
циональные педагогические уравнения [5,7,9] и алго-
ритмы линейно – разветвленного программирования 
учебного материала для их решения, чтобы овладеть 
упражнениями возрастающей и высшей трудности в 
акробатических прыжках на дорожке, прыжках на ба-
туте, парной и групповой акробатике.

Развитие мышечной силы, быстроты движений, 
прыгучести, гибкости тела, ловкости, выносливости 
интегрируется и сопрягается с показателями техниче-
ской подготовки и подготовленности спортсменов.

Реализуются ПО в структуре формирования дви-
гательных представлений - начального обучения 
упражнениям; углубленного обучения; закрепления и 
дальнейшего совершенствования выполнения упраж-
нений на основе информации о качествах личности, 
свойствах нервной системы занимающихся, а также 
полидисциплинарных особенностях развития двига-
тельных умений и двигательных навыков (биологи-
ческих, биомеханических, регуляторных, психолого-
педагогических), [7,13].

Формирование двигательных представлений – на-
чальное обучение акробатическим упражнениям 

сложным по координации

На рис.2 представлены элементы педагогической 
технологии обеспечивающие формирование двига-
тельных представлений – начальное обучение акро-
батическим упражнениям сложным по координации. 
На этом этапе, вместе с реализацией ПО, происходит 
развитие ориентировки в пространстве; занимаю-
щиеся учатся оценивать время выполнения отдель-
ных фаз упражнения, а также упражнения в целом; 
чувствовать мышечные усилия, необходимые для 
технически правильного выполнения двигательного 
задания. У занимающихся формируется фонд движе-
ний – упражнений, основу формирования которого 
составляют: всесторонняя физическая и координаци-
онная тренировка, «школа движений», упражнения 
ПО и классификационных программ, сенсомоторная 
и психомоторная интеграция двигательных действий, 
позволяющая шаг за шагом находить правильные ре-
шения выбора необходимых степеней свободы в фазо-
вой структуре движений разучиваемых упражнений. 
Приобретается потребность предметно знакомиться с 
учебным материалом, в частности, с элементами ста-
тики, кинематики и динамики разучиваемых упраж-
нений, обучаться упражнениям по частям и в целом.

Процесс формирования двигательных представ-
лений – начальное обучение акробатическим упраж-
нениям осуществляется под постоянным контролем 
сознания в благоприятной обстановке: помощь, стра-
ховка, облегченные условия выполнения заданий, 
работа на тренажерах и др. Занимающийся копирует 
увиденное, двигательно представляет пространство в 
котором выполняется упражнение, учится оценивать 

время выполнения деталей техники, фаз и упражне-
ния в целом, проявлять мышечные усилия, необходи-
мые для выполнения задания. 

2 3 4
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Рис.2. Элементы педагогической технологии форми-
рования двигательных представлений – начальное 
обучение акробатическим упражнениям сложным 
по координации. 1 – цель и задачи обучения; 2 – 5 – 
полидисциплинарные особенности развития двига-
тельных умений: биологические, биомеханические, 

регуляторные, психолого-педагогические; 6 – дидак-
тические принципы и правила обучения; 7 – методы 
обучения; 8 – средства обучения; 9 – формы занятий 
и способы организации занимающихся; 10 – вариан-
ты обучения; 11 – последовательность обучения; 12 
– напряженность обучения; 13 – исправление оши-
бок в процессе обучения; 14 – регламентация обуче-
ния; 15 – контроль и коррекция процесса и качества 

обучения; 16 – результат обучения.
 

Развитие двигательных умений носит ряд поли-
дисциплинарных особенностей. Кратко рассмотрим 
их: а) биологические – иррадиация возбуждения и 
торможения и их распространение в ЦНС; при этом, в 
большей степени иррадиации подвергается возбужде-
ние, т.к. возбуждающих интернейронов больше, чем 
тормозных [44]; б) биомеханические - скованность 
и неточность движений, дискоординация мышечных 
усилий, пространственных и временных параметров 
движений, отсутствие слитности движений, неустой-
чивый темпо-ритм; в) регуляторные – вызванное 
иррадиацией процессов возбуждения и торможе-
ния, неоправданно активное участие в выполнении 
движений высших отделов ЦНС; г) психолого – пе-
дагогические – использование подводящих упражне-
ний детализированных, упрощенных и подводящих 
упражнений усложненного характера, приближенных 
к спортивной технике упражнений, которые должны 
выполняться на соревнованиях, соотносится как 2:2. 

Преимущественно реализуются принципы обуче-
ния: активности, индивидуализации, воспитывающе-
го обучения, последовательности, доступности, систе-
матичности; правила обучения: заинтересуй, обучай 
энергично, следуй от простого к сложному, от легкого 
к трудному, современности, перспективности; методы 
обучения: слова, наглядный, практический, проблем-
ный, программирования. Представляем примерные 
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алгоритмы линейного и линейно – разветвленного 
программирования учебного материала при обучении 
акробатическим упражнениям (рис.3 и 4). 

  Ц             П1    П2     П3  П4             PO

K

Рис.3. Алгоритм линейного программирования 
учебного материала при обучении кувырку вперед 

в группировкe. Ц – цель – научить кувырку вперед в 
группировке. Задачи обучения, включая и формиро-
вание двигательных представлений о разучиваемом 

упражнении, заложены в порциях учебного материа-
ла П1 – П4: П1 – научить группировке, П2 – научить 

перекатам назад и вперед в группировке, П3 – на-
учить кувырку вперед в группировке по наклонной 
плоскости, П4 – научить кувырку вперед в группи-
ровке на дорожке, ковре для вольных упражнений. 

П3 – контрольное (К) упражнение. РО – результат 
обучения – выполнить кувырок вперед в группировке 
с оценкой не ниже 9,0 баллов. Штрихами на рис.3 

показана взаимосвязь порций учебного материала и 
их простота в преемственности.

На примере, который представлен на рис.4, рас-
смотрим более сложный вариант обучения, а именно, 
линейно – разветвленное программирование учебно-
го материала при обучении кувырку назад в группи-
ровке. 

П2.1        П3.1    П3.2

Ц            П1           П2 П3           П4           PO  

K2.1  K3.1 K4.1

Рис.4. Алгоритм линейно – разветвленного програм-
мирования учебного материала при обучении кувыр-
ку назад в группировке. Ц – цель обучения – научить 

кувырку назад в группировке. 
Задачи обучения, включая и формирование двига-

тельных представлений о разучиваемом упражнении, 
заложены в учебном материале, реализуемом в про-
цессе овладения кувырком назад. П1 – П4 – подводя-
щие упражнения: П1 – научить выполнять из седа с 
прямыми ногами группировку с перекатом назад; П2 
– научить перекатам назад и вперед в группировке, 
при перекате назад, поставить руки на опору у плеч. 
Внимание! При выполнении этого упражнения у за-
нимающегося кружится голова, проявляется дискоор-
динация в движениях. Тренер тестирует вестибуляр-
ную устойчивость, разрабатывает дополнительную 
порцию учебного материала подготовительно – под-
водящего характера для повышения статокинетиче-
ской устойчивости. К сожалению, этот процесс дли-
тельный и лишь постепенно удается устойчивость 
стабилизировать (П2.1). Контрольным упражнением 

(К2.1) является равновесие – стойка на высоких по-
лупальцах с сомкнутыми стопами, руки вдоль туло-
вища, глаза закрыты (фиксировать 5-7 с). В зависимо-
сти от качества устранения этого затруднения, тренер 
и занимающийся переходят к выполнению учебного 
задания П3 – из упора присев, перекатом назад в груп-
пировке поставить руки на опору у плеч и разогнуть 
их. Эта порция учебного материала также дается за-
нимающемуся с трудом. Не достаточно мышечной 
силы в руках, позволяющей поднять тело на руках, 
при их разгибании. Разрабатываются дополнитель-
ные порции заданий для развития мышечной силы: 
П3.1 – отжимания в упоре лежа и П3.2 – темповые 
отжимания из стойки на голове и руках с ногами со-
гнутыми вперед (прижаты к груди) – разгибанием ног 
(швунг) и рук выход в стойку на руках, с помощъю 
тренера. Контроль (К3.1) – подтягивание на перекла-
дине (5-6 раз). Продолжение обучения кувырку назад 
в группировке проводится по наклонной плоскости - 
П4. Кувырок назад в группировке по наклонной пло-
скости является и контрольным упражнением (К4.1). 
РО – результат обучения – выполнить кувырок назад 
в группировке на дорожке, ковре для вольных упраж-
нений с оценкой не ниже 9,0 баллов.

Среди элементов педагогической технологии этапа 
формирования двигательных представлений одно из 
ведущих мест занимают средства обучения: подгото-
вительные, подводящие, имитационные упражнения, 
а также упражнения классификационных, учебных 
программ, технические средства обучения, тренаже-
ры и тренажерные комплексы. Варианты обучения: 
обучение упражнению по частям, с последующим све-
дением в общую структуру, узловым элементам спор-
тивной техники (например, пусковой позе тела, муль-
типликации поз, итоговой позе, узлу связи, опорному 
узлу и др. ), управляющим движениям (например, на-
правленной потере равновесия тела назад с последу-
ющим активным разгибанием туловища вверх-назад 
для выполнения переворота назад, формированию 
динамических блоков устойчивости системы тел, «ра-
бочим» позам в парной и групповой акробатике и др.), 
упражнению в целом. Последовательность обучения: 
от простого к сложному, от легкого к трудному; пря-
мая прерывистая (дискретная) – обучение прерыва-
ется на определенный или неопределенный срок по 
методическим и другим причинам [6,9]. 

Регламентация процесса обучения, исправление 
ошибок, контроль и коррекция результатов обучения 
- актуальные элементы педагогической технологии, 
постоянно находящиеся в центре внимания тренера и 
занимающихся.

Формирование системы движений путем углу-
бленного обучения акробатическим упражнениям 

сложным по координации

В процессе исследований, экспериментов и прак-
тических занятий разработана педагогическая тех-
нология углубленного обучения акробатическим 
упражнениям сложным по координации. Элементы 
педагогической технологии углубленного обучения 
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акробатическим упражнениям сложным по координа-
ции представлены на рис.5.

2 3 4

5 6 7 8

9 10 11

1

Рис.5. Элементы педагогической технологии углу-
бленного обучения акробатическим упражнениям 

сложным по координации. 1 - цель и задачи обучения; 
2 – 5 – полидисциплинарные особенности развития 
двигательных умений и, в значительной степени, 

прочных двигательных навыков; 6 – функциональные 
педагогические уравнения; 7 – алгоритмы линейно – 

разветвленного программирования учебного матери-
ала; 8 – варианты, последовательность, напряжен-

ность обучения акробатическим упражнениям; 9 
– регламентация процесса обучения; 10 – контроль и 
коррекция процесса и качества обучения; 11 – резуль-

тат обучения.
Цель обучения – сформировать знания, умения и, в 

значительной степени, прочные двигательные навыки 
выполнения разучиваемых акробатических упражне-
ний. Задачи обучения. 1. Знать технику акробатиче-
ских упражнений, подлежащих усвоению. 2. Довести 
исполнение динамических, ритмических, кинематиче-
ских, статических параметров и их показателей раз-
учиваемого индивидуального, парного (синхронного 
в прыжках на батуте), группового акробатического 
упражнения до надежного и стабильного уровня ис-
полнения в условиях приближенных к соревнователь-
ным; добиться слитного, соответствующего канонам 
спортивной техники, выполнения акробатических 
упражнений. 3. Научить двигательным взаимодей-
ствиям акробатов по узловым элементам спортивной 
техники: опорным узлам, узлам связи, «рабочим» по-
зам. 4. Повысить уровень показателей физической, 
функциональной, психической подготовленности в 
сопряжении с показателями технической подготов-
ленности. Процесс обучения приобретает долговре-
менный характер, где предусматривается пошаговая 
работа тренера и занимающихся по реализации ПО, 
исходя из профилей структурных групп упражнений, 
главных и конкретных целей спортивной подготовки. 
Полидисциплинарные особенности: а) биологические 
– развитие концентрации процессов возбуждения и 
торможения в ЦНС (после иррадиации возбуждение 
и торможение конвергируют, т.е. сходятся к одним и 
тем же группам нервных клеток ЦНС), [44] ; б) био-
механические – уменьшение мышечной скованности 
при выполнении движений, улучшение координации 
движений отдельных звеньев тела по амплитуде, мы-
шечным усилиям и времени; приобретение необхо-

димого темпо–ритма движений; повышение качества 
двигательгого взаимодействия спортсменов. Вместе с 
тем, все еще имеется слабая устойчивость ЦНС к раз-
личного рода помехам, а также большим тренировоч-
ным нагрузкам и стрессу; в) регуляторные – передача 
управления деталями спортивной техники движений на 
нижележащие уровни ЦНС; не постоянный контроль 
сознания за выполнением упражнения; г) психолого – 
педагогические – условия, в которых осуществляется 
процесс обучения приближаются к соревновательным. 
Соотношение подводящих упражнений «щадящего» 
характера и «напряженного» равно 1:3.

Продолжается учебная работа по приобретению 
навыков стыковки фаз разучиваемого упражнения, 
а также динамических соединений двух и более 
упражнений. Многократное, осмысленное выполне-
ние упражнения по частям или в целом, его узловых 
элементов спортивной техники позволяет формиро-
вать гибкий двигательный навык, дающий основу 
для разучивания новых акробатических упражнений. 
Формируется двигательная и психологическая совме-
стимость между партнерами. Активизируется твор-
ческая, поисковая деятельность тренера и занимаю-
щихся. Преимущественно реализуются принципы: 
научности, индивидуализации, сопряженного воздей-
ствия, трудности, совместимости; правила обучения: 
опережающая сложность, способности к обучению не 
одинаковы, в обучении следуй от легкого к трудному, 
а при необходимости и от трудного к легкому, от про-
стого к сложному и от сложного к простому, интен-
сивность, напряженность, оптимальность, стабиль-
ность, надежность; методы обучения: практический, 
проблемный, моделирования, программирования, 
группового обучения, соревновательный; методы ор-
ганизации занимающихся: индивидуальный, парный, 
групповой, посменный, игровой; средства обучения: 
упражнения соревновательных программ (классифи-
кационных, произвольных, финальных), учебные за-
дания из арсеналов программ подготовительных, под-
водящих, имитационных упражнений, технические 
средства, тренажеры и тренажерные комплексы.

В процессе обучения тренер наполняет функцио-
нальное педагогическое уравнение (ФПУ, [5,6,7,9]) 
соответствующим дидактическим материалом [напри-
мер: 3,7,8,11,15,16,17,19,25,26,37,39,43] и совместно с 
научными сотрудниками разрабатывает алгоритмы их 
решения [27,28,29,34 ]. На рис. 6 представлено ФПУ, 
используя которое можно обогатить технологический 
процесс реализации элементов дидактической струк-
туры ПО, а на рис.7 – алгоритм решения ФПУ, на при-
мере обучения перевороту вперед [16,27,28,29,34]. 

Ц → ДП → ДПр → МО → сО → МФОрЗ → РК →←  РО
Рис. 6. Функциональное педагогическое уравнение 
(ФПУ) обучения перевороту вперед (перевороту). 
Ц – цель и задачи обучения, ДП – дидактические 

принципы, ДПр- дидактические правила, МО –ме-
тоды обучения, СО – средства обучения, МФОрЗ 

– методы и формы организации занимающихся, РК 
– регламентация и контроль процесса обучения, РО 

– результат обучения.
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Рис. 7. Алгоритм (нижняя часть рис.7) линейно-
разветвленного программирования учебного матери-
ала при обучении перевороту ( верхняя часть рис.7).

Ц – цель – обучить перевороту. ПЗ – педагогические 
задачи. 1. Научить стойке на руках махом одной ноги 
и толчком другой с упругожестким взаимодействием 
рук с опорой, позволяющим выполнить отталкивание 
от опоры. 2. Научить управлению мультипликацией 
позы тела выпрямившись в полете. 3. Научить при-
землению с заложением основ двигательного навыка 
решения последующих задач ( приземление в оста-
новку (доскок), с отскоком для выполнения: перево-
рота с двух на две, сальто вперед, пируэта, двойного 
сальто). П1 – П4 – порции учебного материала (под-
водящие упражнения). П1 – вальсет и оптимально 
далекая постановка толчковой ноги и рук на опору, 
с активным махом ноги для выхода в стойку на ру-
ках. П2 – упругожесткая стойка на руках со стрем-
лением выполнить быстрое отталкивание от опоры. 
П3 – полет спортсмена в положении спиной к опоре 
выпрямившись с незначительным прогибанием тела 
по всей поверхности ( мультипликация позы тела вы-
прямившись). П4 – приземление с решением задачи 
3. П1.1 – П4.1 – дополнительные порции учебного 
материала подготовительно-подводящего характера. 
П1.1 – упражнения на гибкость, П2.1 – упражнения 
развивающие упругожесткое взаимодействие рук и 
всего тела с опорой, П3.1 – упражнения развивающие 
ориентировку тела в полете, П4.1 – упражнения раз-
вивающие навыки приземления. К1–К4 – контроль, 
коррекция процесса обучения. К1 – выполнить шпа-
гат, К2 – выполнить подлет вверх после завершения 
выхода в стойку на руках, К3 – переворот с тела коня, 
установленного в длину, с приземлением в поролон, 
К4 – переворот с приземлением на маты ( H≈20 см), 
РО – результат обучения (выполнить переворот с 
оценкой не ниже 9,0 баллов).

Варианты углубленного обучения: обучение 
упражнению в целом, обучение узловым элементам 
спортивной техники, обучение упражнению по ча-
стям. Все большую значимость приобретают функ-
циональные обязанности, выполняемые акробатами в 
парах и группах. Изменяются и усложняются техно-
логические процессы обучения. Так, наряду с прямой 

последовательностью обучения упражнению (от лег-
кого к трудному) и прямой прерывистой, установле-
на обратная последовательность обучения упражне-
нию (от трудного к менее трудному), когда обучают 
упражнению «опережающей сложности» - обучают 
пируэту через обучение двойному пируэту; обучают 
стабильной и продолжительной по времени фиксации 
пирамиды колонна вчетвером посредством перемеще-
ния верхнего акробата с плеч второго среднего ему 
на бедра и обратно на его плечи; обучают тройному 
сальто назад в группировке через обучение тройному 
сальто назад согнувшись и даже через обучение чет-
верному сальто назад в группировке на тренажерных 
комплексах типа батут – лонжа – яма с поролоном. 
Пользоваться такими технологическими приемами 
необходимо в тех случаях, когда надо прочувствовать 
детали или узловые элементы техники (группировку, 
пусковую позу тела, пируэтную позу тела, статоди-
намическую устойчивость тела и системы тел и др.). 
Индикатором эффективности обучения служат воз-
можности акробатов улучшать от повторения до сле-
дующего повторения качество разучиваемых упраж-
нений. Технические средства контроля процесса и 
качества формирования системы движений: видео-
компъютерный анализатор движений АPАS 2000 [23], 
SIMI°MOTION [32], акселерография, тензодинамо-
графия, стабилография, электромиография, контроль-
ные тесты для оценки показателей, характеризующих 
уровни физической, технической, функциональной, 
психомоторной (Wiedeсski System Testуw - [24,30,38]) 
подготовленности занимающихся, а также их сенсо-
моторной координации [8]. 

Регламентация процесса преподавания и учения 
[31], исправление ошибок, контроль и коррекция ре-
зультатов обучения, как элементы педагогической 
технологии углубленного обучения акробатическим 
упражнениям, совершенствуются в направлении ин-
дивидуализации использования долговременных ПО. 

Механизмом, обеспечивающим эффективное обу-
чение акробатическим упражнениям является био-
логическая обратная связь. Приводим результаты 
обучения акробатическому упражнению «двойное 
равновесие» (ДР), рис.8, где преимущественно реали-
зовалась зрительно – моторная обратная связь.

Рис. 8. Акробатическое упражнение «двойное 
равновесие» (ДР) характеризуется сложной коор-
динационной структурой балансового типа дви-

жений системы тел. В обучении преимущественно 
реализуется зрительно – моторная обратная связь 

[5,17,20,27]
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Методом стабилографии была измерена, а за-
тем проанализирована и оценена статодинамическая 
устойчивость системы тел при фиксации ДР чемпион-
ками мира, победительницами Кубков мира в женских 
акробатических двойках (п=5 пар). Получены годогра-
фы стабилограмм устойчивости системы тел при фик-
сации ДР. Регуляция позы акробаток составляющих 
систему тел и фиксирующих ДР осуществлялась все-
ми испытуемыми на высоком спортивно – техническом 
уровне, т.е. колебания производились близко от центра 
стабильности (внутренний круг), что в соответствии с 
методикой Бретза [10] характеризует устойчивость си-
стемы тел как высокую (Р<0,01). В свою очередь, этот 
научный факт позволил нам сделать вывод об исполь-
зовании внутреннего круга устойчивости системы тел 
как графической модели выполненного ДР (рис.9). На 
этом основании графическая модель устойчивости ДР 
была реализована нами как ключевой элемент зри-
тельно – моторной обратной связи при обучении акро-
баток второго разряда (п=6пар) ДР на стабилографе. 
Ход эксперимента. Акробатки, при построении ДР, а 
также в дальнейшем, при развитии и совершенство-
вании системы движений, зрительно контролируют 
на мониторе (на котором представлена графическая 
модель устойчивости ДР в виде годографа стабило-
граммы) процесс согласования своих движений для 
удержания луча осциллограммы стабилографа во вну-
треннем круге годографа. 

Рис.9. Годограф стабилограммы фиксации «двой-
ного равновесия» (ДР) чемпионками мира в женских 
акробатических двойках Д. – А. Графическая модель 

устойчивости системы тел чемпионок мира, за-
ключенная во внутреннем круге годографа стабило-
граммы, - элемент зрительно – моторной обратной 

связи, реализуемой в процессе обучения двойному 
равновесию спортсменок младших разрядов в акро-

батических двойках [5,10,20,27].

Полученные результаты проведенных экспери-
ментов подтвердили эффективность использования 
графической модели как биологического механизма 
зрительно – моторной обратной связи при обучении 
ДР [5,10,20,27,29]. С учетом уже имеющихся научных 
фактов, такой педагогический процесс мы называем 
углубленно – концентрированным обучением, потому 
что в нем объединены педагогические «шаги» трене-
ра, процедуры формирования двигательных умений, 
двигательных навыков занимающихся и процессы 
развития и совершенствования механизмов концен-
трации возбуждения и торможения в ЦНС [44, 46].

совершенствование системы движений при обу-
чении акробатическим упражнениям сложным по 

координации

Процесс закрепления и дальнейшего совершен-
ствования обучения акробатическим упражнениям 
представлен педагогической технологией объединяю-
щей долговременные ПО, программы тренировочных 
занятий, структурные элементы соревновательной 
деятельности акробатов (рис.10).

2 3 4
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Рис.10. Элементы педагогической технологии со-
вершенствования системы движений при обучении 
акробатическим упражнениям сложным по коорди-
нации. 1 – цель, задачи обучения; 2 – дидактические 
принципы, правила, методы, средства обучения; 3 
– полидисциплинарные особенности совершенство-
вания двигательных навыков; 4 – варианты, после-

довательность, напряженность обучения; 5 – функ-
циональные педагогические уравнения и алгоритмы 
их решения при обучении акробатическим упражне-
ниям; 6 – сопряжения программ обучения, программ 

тренировочных занятий и результатов соревно-
вательной деятельности; перенос двигательного 
навыка; 7 – регламентация, контроль, коррекция 

процесса обучения, 8 – результат обучения.
Цель – достичъ совершенного выполнения вы-

ученных акробатических упражнений в условиях 
тренировочных занятий и соревнований. Задачи. 1 
– cформировать индивидуальный стиль спортивной 
техники; достичъ пластичности двигательного навы-
ка, позволяющего выучивать упражнения возрастаю-
щей трудности (в соответствии с таблицами трудности 
ФИЖ), обучать новым упражнениям и целым струк-
турным группам упражнений; 2 – совершенствовать 
сопряжения показателей спортивной техники упраж-
нений с показателями физической, функциональной, 
психической подготовленности занимающихся; 3 – 
развивать, воспитывать межличностные отношения 
между партнерами, компенсирующие свойства лично-
сти, а также совместимость акробатов для качествен-
ного выполнения парно – групповых упражнений; 
4 - достичъ стабильности и надежности выполнения 
выученных упражнений в условиях тренировочных 
занятий и соревнований. 

Преимущественно реализуются дидактические 
принципы: научности, индивидуализации, сопряжен-
ного воздействия, трудности, совместимости; дидак-
тические правила: нравственности, напряженности, 
интенсивности, оптимальности, опережающей слож-
ности, от легкого к трудному, от трудного к легкому, 
индивидуальный стиль спортивной техники, коллек-



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

22

тивность; методы обучения: практический, проблем-
ный, моделирования, программирования, группового 
обучения, соревновательный; методы организации за-
нимающихся: индивидуальный, парный, групповой, 
посменный; средства обучения: упражнения класси-
фикационных, произвольных, финальных программ; 
подготовительные, подводящие, имитационные 
упражнения, а также технические средства, тренаже-
ры и тренажерные комплексы.

Полидисциплинарные особенности совершен-
ствования двигательного навыка: а) биологические 
– согласованная работа мотонейронов, стабилизация 
процессов возбуждения и торможения в ЦНС; фор-
мирование последовательной и взаимной индукции 
очагов возбуждения и торможения в ЦНС; б) биоме-
ханические – статические, кинематические, динами-
ческие параметры выполняемых упражнений и их 
показатели соответствуют канонам спортивной тех-
ники или близки к ним; в) регуляторные – стал совер-
шеннее процесс распределения функций в ЦНС, до-
стигается автоматизация выполняемых упражнений, 
обеспечивается подвижность двигательного навыка, 
позволяющая спортсмену в процессе обучения выхо-
дить на новые более совершенные умения и навыки, 
достигая, таким образом, мастерства в движениях; в) 
психолого – педагогические – интенсификация про-
цесса обучения, формирование индивидуального сти-
ля спортивной техники, активизация творческой по-
исковой деятельности, совершенствование обратной 
связи в обучении [45], т.е. установление положитель-
ной ответной реакции занимающихся на педагогиче-
ские процессы реализации ПО; достижение высокого 
уровня межличностных отношений, сотрудничества; 
рост спортивно – технического мастерства.

Варианты, последовательность и напряженность 
обучения. Приоритетное направление занимает со-
вершенствование акробатического упражнения в це-
лом. При этом, важное место отводится дальнейшей 
проработке узловых элементов спортивной техники, 
приобретение нового качества исполнительского ма-
стерства («школа» высшего порядка!). В процессе 

обучения соотношение подводящих упражнений «ща-
дящего» характера и с «напряжением» соотносится 
как 0:4. Процесс совершенствования двигательных 
навыков тренер и занимающийся строят на основе 
целей тренировочных занятий, задач и планов со-
ревновательной деятельности. Последовательность 
в обучении: прямая, прямая прерывистая, обратная и 
обратная прерывистая [7,9]. Для совершенствования 
выученных упражнений необходимо реализовать тре-
нировочные формы соревновательных упражнений: 
выполнять упражнения в условиях вестибулярной на-
грузки, с ограниченным зрительным контролем, при 
изменении исходного и конечного положений, на воз-
вышении, подвижной, зауженной опорах, с «чужим» 
партнером, при переходе от динамики к статике и 
наоборот, в сложных спортивных соединениях упраж-
нений, при утомлении, в условиях приближенных к 
соревновательным. Функциональное педагогическое 
уравнение тренер наполняет дидактическим материа-
лом, исходя из главных и конкретных целей спортив-
ной подготовки, а также задач обучения, заложенных 
в тренировочном занятии. ФПУ решаются успешно, 
если средства обучения реализуются с использовани-
ем алгоритмов линейно – разветвленного программи-
рования дидактического материала (рис.11). 

В верхней части рисунка 11 приведено технически 
правильное выполнение сальто назад выпрямившись 
после рондата. В нижней части рисунка 11, слева, даны 
подготовительные упражнения для развития прыгуче-
сти, регуляции поз и положений тела, а также упру-
гожесткого взаимодействия конечностей и всего тела 
с опорой; в центре – подводящие упражнения, фор-
мирующие узловые элементы сальто назад выпрямив-
шись; справа представлены упражнения совершен-
ствующие выполнение сальто назад выпрямившись, а 
также наглядно (пунктиром) показаны правильно вы-
полненные детали техники и возможные технические 
ошибки [27,29,36].

В спортивной акробатике, где упражнения, под-
лежащие освоению, в большинстве своем, выстра-
иваются в цепочки структурно однопрофильных 
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Рис. 11. Алгоритм линейно – разветвленного программирования дидактического материала при обучении 
сальто назад выпрямившись после рондата.
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упражнений, перенос двигательного навыка с одного 
упражнения на другое имеет положительное значе-
ние. Выученный пируэт позволит эффективно овла-
деть полуторным, двойным, тройным, четверным 
пируэтом. Здесь имеются сходства узловых элемен-
тов спортивной техники, пируэтных поз и положений 
тела, степеней свободы вовлеченных в движения. С 
учетом особенностей переноса двигательного навы-
ка определяются последовательность, варианты обу-
чения, подбираются учебные задания, с тем, чтобы 
освоение одних упражнений благоприятно сказыва-
лось на освоении других упражнений. Вместе с тем, 
в спортивной акробатике имеется очень большое ко-
личество упражнений, которые разнятся по структу-
ре, функциям, степеням свободы, необходимым для 
их выполнения; требуют различного уровня физи-
ческой, технической, функциональной, психической 
подготовленности. Овладевать такими упражнениями 
также следует в соответствии с планами спортивной 
подготовки, в достаточно сжатые сроки, на высоком 
по качеству уровне. Из сказанного следует, что зани-
мающимся, на одном тренировочном занятии, при-
ходится овладевать совершенно разноструктурными 
упражнениями, а затем объединять их в соревнова-
тельные программы и демонстрировать в условиях 
спортивной борьбы. Практика показывает, что про-
тиворечия в движениях, лавинно нарастающие ошиб-
ки в технике упражнений встречаются в тех случаях, 
когда у занимающихся не создан фундамент управ-
ляемой двигательной активности, складывающейся 
из выполняемых упражнений общеразвивающегося 
профиля, «школы движений», базовой и специальной 
технической подготовленности, когда проявляется 
торопливость в обучении, и даже эксплуатируются 
природные качества юных спортсменов. Чтобы избе-
жать этих сложностей необходимо следовать в русле 
рекомендуемых нами долговременных ПО. Регла-
ментация, контроль и коррекция процесса обучения. 
В связи с использованием технических средств обу-
чения, включая и современную научную аппаратуру 
для контроля качества обучения спортивной технике 
[9,22,30,32,36], тренажеров и тренажерных комплек-
сов, а также логично подобранных учебных заданий, 
происходит энергосбережение ресурсов спортсмена, 
приобретается психическая устойчивость при выпол-
нении упражнений, осмысленное отношение к про-
цессу и качеству обучения, увеличивается количество 
повторений упражнений, снижается травматизм. Ре-
зультат обучения упражнению становится элементом 
совершенной системы биологической обратной связи 
в структуре спортивной подготовки. 

выводы.
Макрометодика обучения и ее структурно-1. 
функциональная дидактическая основа позво-
ляют эффективно овладевать акробатическими 
упражнениями сложными по координации в си-
стеме спортивной подготовки акробатов.
Главные цели и конкретные цели спортивной 2. 
подготовки акробатов являются основой для раз-
работки программ обучения (ПО), которые имеют 
долговременный характер действия, пролонгиро-

ванный развитием видов спортивной акробатики 
и их спецификой, ростом трудности структурных 
групп упражнений и особенностями развития 
структурных элементов соревновательной дея-
тельности. Логико – структурная схема реализа-
ции макрометодики обучения акробатическим 
упражнениям сложным по координации удовлет-
воряет требованиям спорта высших достижений.
Дидактической основой программ обучения слу-3. 
жат технологии (с элементами биологической об-
ратной связи) формирования двигательных пред-
ставлений, начального, углубленного обучения 
акробатическим упражнениям сложным по ко-
ординации, а также совершенствования системы 
движений в структуре спортивной подготовки. 
Программы обучения реализуются с помощъю 
функциональных педагогических уравнений 
(ФПУ). Их решение обеспечивают алгоритмы 
линейного и линейно-разветвленного програм-
мирования учебного материала, подлежащего 
усвоению.
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Здоровий спосіб життя – основна умова профілактики девіантної 
поведінки підлітка (історичний аспект)

Будаг’янц Г.М.
Луганський національний університет

Анотації:
Розглядаються підходи вчених до 
понять „здоровий спосіб життя”, 
„девіантність”, „група соціально-
го ризику”, „важковиховуваність”, 
„делінквентність”. Розкривають-
ся основні компоненти та еле-
менти здорового способу життя 
(раціональний режим праці та 
відпочинку; оптимальний раціон 
харчування; рухова активність; 
особиста гігієна; відсутність шкід-
ливих звичок). Підкреслюється, 
що особливе значення для фор-
мування здорового способу жит-
тя підлітків має організація поза-
класної та позашкільної роботи.

Будагьянц Г.Н. Здоровый способ жизни – 
основное условие профилактики девиант-
ного поведения подростка (исторический 
аспект). Рассматриваются подходы учёных 
к понятиям «здоровый способ жизни», «де-
виантность», «группа социального риска», 
«трудновоспитуемость», «делинквентность». 
Раскрываются основные компоненты и эле-
менты здорового способа жизни (рациональ-
ный режим труда и отдыха; оптимальный 
рацион питания; двигательная активность; 
личная гигиена; отсутствие вредных привы-
чек). Подчёркивается, что особое значение 
для формирования здорового способа жизни 
подростков имеет организация внеклассной 
и внешкольной работы. 

Budagjans G.N. . Healthy way of life – 
the main condition of teenager’s devi-
ant behaviour prevention (historical 
aspect). In the article is examined the sci-
entific approaches to the notions “healthy 
way of life”, “deviant”, “groups of social 
risk”, “difficulty to be brought up”, “delin-
quency”. The main components and ele-
ments of healthy way of life are revealed 
(rational work-rest cycle, healthy eating, 
physical activity, personal hygiene, ab-
sence of bad habits). The paramount im-
portance of the arrangement of extracur-
ricular and out-of-school work for healthy 
way of life formation for deviant teenagers 
is underlined.

Ключові слова:
здоровий спосіб життя, профі-
лактична діяльність, девіантна 
поведінка, підліток.

здоровый способ жизни, профилактическая 
деятельность, девиантное поведение, по-
дросток. 

healthy way of life, preventive activity, 
deviant behavior, teenager.

вступ.1

Складні і суперечливі процеси, які відбуваються в 
Україні на межі тисячоліть - нестабільність соціально-
економічного та політичного розвитку, кризові явища, 
- привели до зростання бездоглядності, пияцтва, зло-
чинності, наркоманії та правопорушень серед підліт-
ків, посилення влади вулиці над дітьми, збільшення 
кількості дітей, які попадають до в’язниць та психіа-
тричних лікарень. 

 У Національній доктрині розвитку освіти України 
в ХХІ столітті особлива увага приділяється вихованню 
особистості, здатної орієнтуватися „в реаліях і пер-
спективах соціокультурної динаміки”, підготовленої 
до життя і праці в суспільстві. Розв’язання цього за-
вдання вимагає посилення профілактичної діяльності 
в молодіжному та дитячому середовищі, виховання у 
підростаючого покоління здорового способу життя.

Вивчення та узагальнення науково-педагогічних 
джерел з зазначеної проблеми дозволяє зробити ви-
сновок про те, що питання організації здорового спо-
собу життя та профілактики девіантної поведінки в 
молодіжному середовищі розглядаються фахівцями в 
таких основних напрямах:

основні характеристики властивостей підлітка, що • 
спрямовані на організацію здорового способу жит-
тя (Н.Бібік, О.Овчарук, О.Пометун, О.Савченко та 
інші);
організація соціально-педагогічної діяльнос-• 
ті з молоддю та підлітками взагалі та підлітка-
ми девіантної поведінки зокрема (О.Безпалько, 
З.Зайцева, І.Звєрєва, Г.Лактіонова, В.Оржеховська, 
Л.Романовська, В.Сидоров, С.Толстоухова, 
І.Трубавіна, М.Фіцула, Л.Штефан та інші)
створення здоров’язберігаючого освітнього се-• 
редовища (В.Беспалько, Ю.Бойчук, О.Іонова, 
С.Омельченко, О.Савченко та інші) .

Однак проведений аналіз науково-педагогічних 

© Будаг’янц Г.М., 2010

джерел свідчить про те, що питання виховання здо-
рового способу життя як основної умови профілакти-
ки девіантної поведінки підлітків у історичній ретро-
спективі залишилися поза увагою дослідників. 

Робота виконана за планом НДР Луганського на-
ціонального університету. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає у з’ясуванні змісту вихован-

ня здорового способу життя як основної умови запобі-
гання девіантної поведінки підростаючого покоління 
на різних етапах розвитку суспільства. 

Результати дослідження.
Аналіз науково-педагогічних джерел свідчить про 

те, що сучасними дослідниками по-різному тракту-
ється поняття «здоровий спосіб життя», фахівцями 
дають різні його визначення. 

Так, одні науковці (Л.Корнічик, С.Омельченко) ува-
жають здоровий спосіб життя умовою й основою гар-
монійного людського життя; А.Цьось – нормою щоден-
ного буття, важливою потребою людини; Л.Альошина 
– системою індивідуальних виявів особистості в різ-
них сферах діяльності; Ю.Компанієць – плодом духо-
вних і фізичних зусиль людини; О.Маюров – життям, 
наповненим духовністю, моральністю, повноцінним 
здоров’ям, щастям і працею.

Водночас більшість науковців (Ю.Бойчук, 
О.Вакуленко, М.Гончаренко, О.Жабокрицька, 
С.Закопайло, С.Кондратюк, С.Лапаєнко, 
В.Оржеховська, С.Омельченко, О.Яременко та інші) 
розглядають здоровий спосіб життя як спосіб життє-
діяльності, що спрямований на збереження й зміцнен-
ня фізичного, психічного, соціального та духовного 
здоров’я – свого й оточення. 

Здоровий спосіб життя включає такі основні еле-
менти як: раціональний режим праці й відпочинку; 
оптимальний раціон харчування; рухова активність; 
особиста гігієна; відсутність шкідливих звичок. 

Ученими (Н.Бібік, О.Овчарук, О.Пометун, 
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О.Савченко та інші) визначено основні характеристи-
ки властивостей підлітка, або здоров’язберігаючі ком-
петентності, що спрямовані на організацію здорового 
способу життя, а саме: 

- усвідомлення й адекватна оцінка власних потреб 
і реальних можливостей їх задоволення; ціннісне 
ставлення та установка на здоров’я; 

- знання про основні засади здорового способу 
життя; 

- володіння вміннями (спілкування, поведінки в 
умовах небезпечних і конфліктних ситуацій) урівно-
важення зовнішніх та внутрішніх факторів, що впли-
вають на здоров’я; 

- навички раціональної організації повсякденного 
життя (режиму праці й відпочинку, рухової активнос-
ті, харчування, особистої гігієни, відсутність шкідли-
вих звичок).

З огляду на це, можна стверджувати, що форму-
вання здорового способу життя як процес засвоєння 
певного способу життєдіяльності передбачає: усві-
домлення цінностей здоров’я та настанову на ЗСЖ; 
оволодіння знаннями про основні засади ЗСЖ; на-
буття вмінь урівноваження зовнішніх та внутрішніх 
факторів, що впливають на здоров’я (спілкування, 
поведінки в умовах небезпечних і конфліктних ситуа-
цій); навичок раціональної організації повсякденного 
життя (ритму праці й відпочинку, режиму харчування 
й рухової активності, особистої гігієни, викорінення 
шкідливих звичок).

Питання змісту профілактики девіантної поведін-
ки підлітка насамперед вимагає з’ясування співвідно-
шення понять, які широко використовуються в сучас-
ній педагогічній науці і взаємопов’язані між собою. 
Це: “девіантність”, “делінквентність”, “група соціаль-
ного ризику” та “важковиховуваність”.

Аналіз науково-педагогічної літератури дозволяє 
дійти висновку, що серед сучасних дослідників немає 
єдності підходів до з’ясування суті даних термінів. 
Наприклад, М.Галагузова та П.Павленок ототожню-
ють поняття “діти девіантної поведінки” й “групи 
ризику”. Іншої думки дотримується С.Тетерський, 
який вважає поняття “діти групи соціального ризику” 
більш широким у порівнянні з терміном “діти, які ма-
ють відхилення в поведінці”.

Для з’ясування співвідношення даних термінів 
скористуємося довідковою літературою. Згідно з ви-
значенням, даним у “Словнику–довіднику для соці-
альних працівників та соціальних педагогів” за редак-
цією А.Капської, під девіантною поведінкою будемо 
розуміти “дії і вчинки людей, соціальних груп, що 
суперечать соціальним нормам або визнаним шабло-
нам і стандартам поведінки” [3, с. 59]. Отже, до даної 
категорії можуть належати як обдаровані діти, так і 
правопорушники.

Різновидом девіантної поведінки є делінквент-
ність, тобто сукупність противоправних вчинків та 
злочинів, за яку вже передбачається карна відпові-
дальність [3, с. 61]. Отже, поняття “девіантна пове-
дінка” більш широке у порівнянні з терміном “делінк-
вентна поведінка”.

Окремі автори, наприклад, М.Галагузова, поряд 
з термінами “девіантна та делінквентна поведінка”, 
застосовують і поняття “кримінальна поведінка” [5]. 
Вважаємо, що немає потреби перевантажувати педа-
гогічну науку зайвими термінами та поняттями, тому 
що делінквентна поведінка, яка передбачає карну від-
повідальність, тотожня кримінальній.

Терміни “групи ризику”, або “групи соціального 
ризику” в науковій літературі трактуються як спіль-
ноти, об’єднання, угруповання дітей, схильних до 
скоєння делінквентних дій [3, с. 62]. Таким чином, по-
няття “діти групи ризику” більш широке в порівнянні 
з категорією “діти девіантної поведінки”, тому що до 
першої категорії належать як неповнолітні, що мають 
певні відхилення в поведінці, так і нормальні підліт-
ки, які в силу різних обставин опинились у кризовому 
стані (утікачі, жертви злочину тощо). 

Підлітків, які мають певні аномалії від прийнятих 
у суспільстві правил поведінки, називають важкими, 
або важковиховуваними [5, с. 214]. 

Одним із перших термін “відхилені від норми” 
увів до наукового обігу В.Сорока-Росинський у праці 
“Трудновоспитуемые” [4, с. 397]. Отже, поняття “важ-
кі у виховному відношенні діти” включає в себе як 
виховання неповнолітніх, що мають певні відхилення 
від загальноприйнятої норми (тобто дітей девіантної 
поведінки), так і нормальних дітей, які в силу характе-
ру, або інших причин потрапляють до даної категорії.

Підтвердження цієї думки знаходимо й в архівних 
джерелах. Їх аналіз дозволяє виділити такі категорії 
“важких” дітей: 

- діти з слабкою психофізичною організацією (нор-
мальні діти);

- діти, що перебувають в умовах оточення, яке 
“мало свої етичні уявлення і норми поведінки, які не 
пов’язуються з етикою та нормами поведінки сучас-
ного суспільства” (діти “девіантної” поведінки) [7, 
арк. 33; 8, арк. 76].

 Взагалі, за слушною думкою О.Калашникова, 
“вироблення науково обґрунтованої типології важко-
виховуваного дитинства, — справа майбутнього” [2, 
с. 415].

Вивченню проблем соціально-педагогічної під-
тримки, допомоги й захисту людей різного віку, які 
мають певні соціальні відхилення або фізичні вади, 
присвячена спеціальна галузь соціально-педагогічних 
знань— віктимологія. У педагогічній науці цей термін 
започаткував А.Мудрик у 1991 році.

Спеціальному ж проведенню комплексу профі-
лактичних заходів з метою попередження девіантної 
поведінки та правопорушень серед підлітків і молоді, 
з’ясуванню причин, умов і факторів соціальних від-
хилень серед молоді, визначенню їх суті та законо-
мірностей; шляхів і способів подолання відхиленої 
поведінки присвячена відносно молода галузь педаго-
гічних знань - превентивна педагогіка.

Вивчення праць учених дозволяє стверджувати, 
що до категорії дітей девіантної поведінки належать: 
наркомани, хворі на алкоголь, повії, діти, що схильні 
до самогубства (суїциду), а також неповнолітні право-
порушники.
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Варто зазначити, що іноді вчені (А.Меликсетян, 
П.Павленок) виділяють у окрему категорію дітей з со-
ціальними відхиленнями і токсикоманів. Вважаємо, 
що в цьому немає потреби, тому що, як відомо, токси-
команія — різновид наркоманії.

 Щодо питання дитячої проституції, то вивчення й 
узагальнення науково-педагогічної літератури дозво-
ляє стверджувати, що ця проблема має глибоке істо-
ричне коріння і, мабуть, існує з моменту виникнення 
людства. “Даний соціальний феномен (проституція 
— Г.Б.),— пише М.Галагузова, — зафіксовано в іс-
торії у Y1 в. до н.е., хоча, скоріше всього, це явище 
існувало й раніше і пов’язане з ім’ям Соломона, який 
вважається першим відомим організатором публічних 
будинків, тому що він купував жінок і пропонував їх 
у “загальне користування” за внесення певної платні” 
[5, с. 263].

На основі аналізу архівних джерел та наукових 
праць ми дійшли висновку, що проблема проституції 
взагалі й дитячої зокрема до початку ХХ ст. розгляда-
лась тільки як медико-правова. 

У 20-ті — першій половині 30-х рр. ХХ століття 
питання проституції серед підлітків почали вивчатися 
вже в межах соціально–педагогічної науки, але дану 
категорію дитячого населення було просто віднесено 
до безпритульних дітей, і з ними проводилась така ж 
педагогічна робота, як і з сиротами, напівсиротами, 
бездомними та бездоглядними підлітками. Проте да-
ний феномен вимагає свого спеціального всебічного 
вивчення.

Питання попередження дитячої розпусти одним із 
перших у своїх працях порушив А.Макаренко. Зміст 
профілактичної діяльності, за переконанням автора, 
полягав у здійсненні правильного статевого вихован-
ня підлітків шляхом довірливої бесіди на теми моралі 
та гігієни. 

З другої половини 30-х і до другої половини 80-х 
рр. ХХ ст. проблема дитячої проституції як така, що 
була далека й чужа для майбутнього комуністичного 
суспільства, у педагогічній періодиці та літературі вза-
галі не порушувалась. І тільки з другої половини 80-х 
рр. ХХ ст. у зв’язку з винайденням вірусу імунодефі-
циту людини (ВІЛ) та поширенням його в колишньому 
СРСР, завдяки процесам гласності, демократизації та 
лібералізації суспільства це питання знову набуває го-
строти і вимагає свого термінового розв’язання. Але, 
на превеликий жаль, вивченню цієї важливої пробле-
ми присвячені тільки окремі дослідження.

 “Зараз (кінець 80-х рр. ХХ ст. — Л.Ш.), - відзна-
чає А.Меликсетян, — ми повинні визнати, що такі 
негативні явища, як розпуста, наркоманія, пияцтво, 
токсикоманія … мають місце й у нашій країні” [1, 
с. 55]. “… У цьому архіскладному питанні, — про-
довжує далі свою думку автор, — на сьогоднішній 
день ми зайшли у безвихідь, тому що не маємо чіт-
кого уявлення, яку тактику й стратегію обрати далі, 
що робити” [1, с. 55]. Зміст педагогічної діяльності 
з підлітками-повіями вчений, як і А.Макаренко, зво-
див лише до здійснення профілактичної роботи (пе-
дагогічно доцільної організації правового виховання) 
й залучення до цієї діяльності спеціалістів різного 

фаху (психологів, педагогів, медичних працівників та 
юристів) [1, с. 58].

У курсі лекцій із соціальної педагогіки М.Галагузова 
[5] вже більш детально розглядає проблему дитячої 
проституції. Автор дає визначення, розкриває особли-
вості та виділяє основні причини статевої демораліза-
ції підлітків; характеризує її наслідки; визначає типо-
логію проституції і виділяє фактори, що стримують 
її розвиток, але особливості змісту, форм та методів 
соціально-педагогічної роботи з даною категорією ди-
тячого населення вчений не досліджує.

 Отже, незважаючи на важливість та актуальність 
проблеми дитячої проституції і в наш час, вона, на 
жаль, ще не є остаточно вивченою і вимагає свого 
спеціального глибокого й всебічного дослідження в 
педагогічній науці.

Аналіз та узагальнення сучасної довідкової і 
науково-педагогічної літератури дозволяє дійти ви-
сновку, що в соціальній педагогіці проблема органі-
зації педагогічної діяльності з дітьми, схильними до 
самогубств, також не є вивченою. 

“У радянські часи, — пише В.Тюріна, — дитині, 
яка робила замах на власне життя, було визначено 
тільки один шлях — до психіатричної лікарні, й іншої 
допомоги суспільство не могло запропонувати” [6, с. 
55-56].

Отже, виходячи з того, що питання дитячої про-
ституції та самогубства вимагають свого спеціально-
го всебічного вивчення, у даній статті ми обмежились 
тільки питаннями організації профілактичної роботи 
з дітьми, схильними до вживання алкоголю і наркоти-
ків, та здійснення правопорушень.

Аналіз психолого-педагогічних джерел дає 
можливість для висновку, що особливу значу-
щість для формування здорового способу життя за-
значеної категорії підлітків має організація позаклас-
ної (О.Гауряк, О.Жабокрицька, Т.Лясота, В.Рева) та 
позашкільної (Т.Лясота, І.Шеремет) діяльності. 

Так, позакласна діяльність є невід’ємним компо-
нентом освітньої структури, що сприяє всебічному, 
гармонійному розвитку особистості підлітка, фор-
муванню його здорового способу життя. Домінуюча 
роль у організації позакласної роботи належить клас-
ному керівнику, який діє у співдружності з іншими 
педагогічними працівниками школи. Педагогічними 
умовами виховання основ здорового способу життя 
підлітків у позакласній діяльності є: організація фа-
культативних і гурткових занять, різноманітних ви-
ховних заходів з основ здорового способу життя у 
позаурочний час; залучення кожного учня до різнома-
нітної виховної діяльності з урахуванням вікових та 
психофізичних особливостей; запровадження режиму 
дня та систематичне дотримання його підлітками як 
моделі здорового способу життя.

Система позашкільної освіти – це освітня під-
система, що включає державні, комунальні, приват-
ні позашкільні навчальні заклади; інші навчальні 
заклади як центри позашкільної освіти у позауроч-
ний та позанавчальний час; гуртки, секції, клуби, 
культурно-освітні, фізкультурні та спортивно-
оздоровчі заклади. 
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висновки. 
Таким чином, саме організація позакласної та по-

зашкільної освіти спроможна частково компенсувати 
недоліки у вихованні та розвитку дитини в сім'ї, за-
пропонувати змістовне дозвілля, зайнятість за інтер-
есами у позаурочний час, сприяти профілактиці деві-
антної поведінки у дітей підліткового віку. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо в 
здійсненні порівняльного аналізу щодо виховання 
здорового способу життя підлітків в Україні та про-
відних країнах світу.

Література:
Меликсетян А.С. Социальные причины отклоняющегося пове-1. 
дения девушек / А.С. Меликсетян. // Советская педагогика. — 
1990. — №10. — С.53-59.
Педагогическая Энциклопедия: В 4-х томах. — М., 1964-1968.2. 
Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних 3. 
педагогів / За ред. А.Й.Капської — К.: Український державний 
центр соціальних служб для молоді України, 2000. — 260 с.
Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології. / Г.І. Сорока. 4. 
— Х.: Ранок, 2002. — 128 с.
Социальная педагогика: Курс лекций. — М.: Гуманит. изд. центр 5. 
ВЛАДОС, 2000. — 416 с.
Тюріна В.О. Причини самогубств дітей і підлітків / В.О. Тюріна 6. 
// Педагогіка і психологія. — 1998. — №2. — С.53-61.
Матеріали про роботу дитячих містечок інтернатного типу у 7. 
Полтавському і Харківському округах, 1926–1930 рр. — ф.166. 
— оп.6.— спр.2432. — 122 а.
Протоколи засідань пленуму науково-педагогічного кабінету, 8. 
кабінету прикладної психології, комісії комуністичного дитячо-
го руху, 1923 р. — ф.166. — оп.3. — спр.853. — 122 а.

Надійшла до редакції 25.05.2010р. 
Будаг’янц Георгій Миколайович

sport2005@bk.ru



проблеми фізичного виховання і спорту   № 6 / 2010

29

Динаміка фізичної підготовленості 
дошкільнят у процесі експерименту

Бичук І.
Волинський національний університет імені Лесі Українки

Анотації:
Розглянуто вплив методики про-
філактики плоскостопості на фі-
зичну підготовленість дошкільнят. 
У експерименті взяло участь 40 ді-
тей 5-6 років. Визначені показники 
швидкості (біг 30м), гнучкості (на-
хил вперед із положення сидячи), 
спритності (човниковий біг 4х9м), 
швидкісно-силових якостей (стри-
бок у довжину з місця, стрибок уго-
ру). Висвітлено основні положення 
програми профілактики плоскосто-
пості у дітей. Визначено і проана-
лізовано зміну показників фізичної 
підготовленості дітей.

Бычук И.А. Динамика физической под-
готовленности дошкольников в процес-
се эксперимента. Рассмотрено влияние 
методики профилактики плоскостопия на 
физическую подготовленность дошколь-
ников. В эксперименте приняло участие 
40 детей 5-6 лет. Определены показатели 
скорости (бег 30 м), гибкости (наклон впе-
ред из положения сидя), ловкости (чел-
ночный бег 4 х 9 м), скоростно-силовых 
качеств (прыжок в длину с места, прыжок 
вверх). Показаны основные положения 
программы профилактики плоскостопия у 
детей. Определены и проанализированы 
изменения показателей физической под-
готовленности детей.

Bychuk I.A. Dynamics of physical pre-
paredness of preschool age children in 
the process of experiment. Influence of 
method of prophylaxis of flatfoot is consid-
ered on physical preparedness of under-
fives. In an experiment 40 children took 
part 5-6 years. The indexes of speed (at 
run 30 m) are certain, to flexibility (forward 
inclination from sitting position), adroit-
ness (at shuttle run 4 х 9 m), speed-power 
qualities (broad jump from a place, jump 
upwards). The substantive provisions of 
the program of prophylaxis of flatfoot are 
rotined for children. Certain and analysed 
changes of indexes physical preparedness 
of children.

Ключові слова:
дошкільнята, фізична підготовле-
ність, профілактика, плоскосто-
пість.

дошкольники, физическая подготовлен-
ность, профилактика, плоскостопие.

children of preschool age, physical 
preparedness, prevention, flatfoot.

вступ.1

Дошкільний вік є найбільш сприятливим для ви-
ховання основних фізичних якостей, рухових вмінь і 
навичок у дітей. Фізичні вправи розвивають і зміцню-
ють дитячий організм, попереджують різні захворю-
вання. Діти, які систематично займаються фізичними 
вправами відрізняються життєрадісністю, оптиміз-
мом і високою працездатністю під час фізичного та 
розумового навантаження. Фахівцями встановлена за-
лежність між спрямованістю рухової активності і ви-
хідним рівнем фізичного стану [2, 3, 5]. 

Головним компонентом фізичного виховання ді-
тей є заняття фізичними вправами, в основі яких 
лежать цілеспрямовані рухи. Рухи це продукт ціле-
спрямованої м’язової діяльності. Рухова активність 
дітей дошкільного віку є природною біологічною 
потребою, ступінь задоволення якої багато в чому 
визначає подальший структурний і функціональний 
розвиток дитячого організму. Рухи є найважливішою 
складовою частиною будь-якого виду діяльності та 
багатьох психічних процесів. Різноманітна рухова 
діяльність, як важливий фактор збереження внутріш-
нього середовища у значній мірі впливає на всі веге-
тативні системи організму, забезпечує швидку його 
адаптацію до умов існування, які постійно зміню-
ються. Оптимальна, правильно організована рухова 
активність дитини створює відповідні передумови 
для нормальної життєдіяльності організму людини в 
дорослому віці [2, 3, 5]. 

Фізична підготовленість людини є результатом 
її рухової активності, її інтегральним показником, 
оскільки при виконанні фізичних вправ у взаємодію 
вступають майже усі органи і системи. Зазвичай оцін-
ка фізичної підготовленості відбувається за абсолют-
ними показниками, або за відсотковим відношенням 
виконання вимог, чи у вигляді виставлення диференці-
йованих оцінок. Підбираючи спеціальні вправи-тести 
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можна визначити рівень функціонування окремих 
систем організму, від яких безпосередньо залежить 
результат у фізичній вправі [3, 4]. 

Виконання комплексу фізичних вправ сприяє вдо-
сконаленню певних фізичних якостей. Варто також 
зазначити, що тривалі заняття фізичними вправами 
сприяють досягненню високого рівня фізичного по-
тенціалу людини, формуванню здоров’я, профілакти-
ці різноманітних захворювань [2, 3, 5]. 

Разом з тим потребує подальших досліджень про-
блема профілактики плоскостопості у дітей з ураху-
ванням впливу сучасного оточуючого середовища та 
соціально-економічних чинників розвитку регіону.

Дослідження проводилося згідно теми «Зведено-
го плану НДР в області фізичної культури і спорту 
на 2006 – 2010 р.р.» Державного комітету України з 
питань фізичної культури і спорту по темі 3.2.1 «Удо-
сконалення біомеханічних технологій у фізичному 
вихованні і реабілітації з урахуванням просторової 
організації тіла людини». Номер державної реєстрації  
0106U010786, індекс УДК  796.072.2. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – вивчити вплив програми профі-

лактики плоскостопості на фізичну підготовленість 
дошкільнят.

Завдання: 
Висвітлити основні напрямки програми профілак-1. 
тики плоскостопості дошкільнят.
Дослідити зміну показників фізичної підготовле-2. 
ності дошкільнят.

Для визначення динаміки фізичної підготовленос-
ті дошкільнят ми використали метод педагогічного 
тестування. У процесі тестувань ми визначали показ-
ники швидкості (біг 30м), гнучкості (нахил вперед із 
положення сидячи), спритності (човниковий біг 4х9м) 
та швидкісно-силових якостей (стрибок у довжину з 
місця, стрибок угору). Тестування проводили згідно 
загальноприйнятих методик [3, 4].
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Результати дослідження.
Формуючий експеримент проводився у період з 

вересня 2008 р по березень 2009 р. Метою формую-
чого експерименту було впровадження розробленої 
нами програми профілактики плоскостопості у дітей 
старшого дошкільного віку та перевірка її ефектив-
ності. У експерименті взяло участь 40 дітей віком 5-6 
років. Усі діти за станом здоров’я були віднесені до 
основної групи. 

Програма профілактики плоскостопості у дітей 
старшого дошкільного віку передбачала її реалізацію 
у різних аспектах. До реалізації розробленої нами 
програми ми залучали вихователів, інструкторів з фі-
зичної культури та батьків.

Так, вихователі регулярно проводили фізкультурні 
хвилинки (запропоновані нами комплекси вправ) та 
народні рухливі ігри (підібрані нами з урахуванням 
стану м’язової системи). Інструктори з фізичної куль-
тури внесли корективи до робочих навчальних про-
грам – у програми було включено комплекси загаль-
норозвиваючих вправ, комплекси вправ для зміцнення 

м’язів стопи і гомілки, гімнастичні вправи в кінці уро-
ку та вправи на дихання і розслаблення в кінці уроку. 
Батькам ми донесли інформацію про причини та на-
слідки порушень опорно-рухового апарату, ознайоми-
ли з основними засобами та методами профілактики 
плоскостопості, а також методикою виконання інди-
відуальних домашніх завдань та контролю за станом 
опорно-рухового апарату. В результаті проведеної 
роботи батьки слідкували за виконанням їх дитиною 
ранкової гімнастики та індивідуальних домашніх за-
вдань. 

Для участі у формуючому експерименті було ство-
рено контрольну та  експериментальну групи, по 20 
чоловік у кожній групі (ε=0,03≤0,05),  хлопчиків та ді-
вчаток віком 5-6 років, які не мали порушень опорно-
рухового апарату.

Контрольна група, створена із дітей першої групи, 
займалась за програмою з фізичного виховання для 
дошкільних закладів. Заняття в цій групі проводив 
експериментатор під керівництвом інструктора з фі-
зичної культури. 

Таблиця 1
Показники розвитку фізичних якостей у дітей старшого дошкільного віку

№
з/п Фізичні якості 

Показники  Х±δ
До 

експерименту Після експерименту

Хлопчики КГ
1 Швидкість, с 6,95±0,11 6,75±0,
2 Спритність, с 13,64±0,12 13,44±0,
3 Гнучкість, см 3,63±0,35 4,23±0,

4 Швидкісно-силові якості, см
(стрибок у довжину з місця) 111,4±1,97 120,4±1,

5 Швидкісно-силові якості, см
(стрибок угору) 22,5±0,76 24,5±0,

Хлопчики ЕГ
1 Швидкість, с 6,92±0,11 6,32±0,
2 Спритність, с 13,63±0,12 13,13±0,
3 Гнучкість, см 3,65±0,35 5,45±0,

4 Швидкісно-силові якості, см
(стрибок у довжину з місця) 111,2±1,97 127,2±1,

5 Швидкісно-силові якості, см
(стрибок угору) 22,2±0,76 26,2±0,

Дівчатка КГ
1 Швидкість, с 7,42±0,14 7,02±0,
2 Спритність, с 13,74±0,21 13,44±0,
3 Гнучкість, см 10,3±0,78 11,3±0,

4 Швидкісно-силові якості, см
(стрибок у довжину з місця) 103,6±2,74 109,6±1,

5 Швидкісно-силові якості, см
(стрибок угору) 19,43±1,05 21,23±0,

Дівчатка ЕГ
1 Швидкість, с 7,44±0,14 6,84±0,
2 Спритність, с 13,72±0,21 13,02±0,
3 Гнучкість, см 10,2±0,78 12,6±0,

4 Швидкісно-силові якості, см
(стрибок у довжину з місця) 103,3±2,74 115,3±1,

5 Швидкісно-силові якості, см
(стрибок угору) 19,45±1,05 24,35±0,
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Експериментальна група займалися за розробле-
ною нами програмою профілактики плоскостопості, 
яка містила такі складові рухової діяльності дітей:

виконання ранкової гімнастики;• 
виконання фізкультурних хвилинок на заняттях;• 
проведення народних рухливих ігор; • 
виконання індивідуальних домашніх завдань; • 
обов’язкове відвідування уроків фізичної культури.• 

Діти експериментальної групи виконували усі ці 
складові, та відвідували  уроки фізичної культури, 
до матеріалу яких ми включали комплекси вправ для 
профілактики плоскостопості, комплекси загально-
розвиваючих вправ, народні рухливі ігри, а також гім-
настичні вправи в кінці уроку. Заняття з дітьми про-
водив експериментатор під керівництвом інструктора 
з фізичної культури.

Одним із критеріїв ефективності розробленої нами 
програми профілактики плоскостопості була динаміка 
досліджуваних фізичних якостей. На початку експери-
менту та по його завершенню ми використали метод 
педагогічного тестування, результати якого опрацьо-
вані методами математичної статистики [1] дозволили 
судити про ефективність нашої програми (табл.1).

Для зручності аналізу результатів дослідження ми 
представили їх у графічному вигляді.

Як видно із графіка (рис.1.), у хлопчиків по завер-
шенню експерименту відбулися прогресивні зміни у 
показниках фізичної підготовленості. 

Так швидкість зросла на 0,2с у КГ та на 0,6с в ЕГ. 
Швидкісно-силові якості (на прикладі стрибка у до-
вжину з місця) зросли на 9см у КГ та на 16см в ЕГ. 
Якісних змін зазнав і показник стрибка вгору, так у 
хлопчиків КГ він збільшився на 2 см, а в ЕГ на 4 см. 
Показник спритності зріс на 0,2с у хлопчиків КГ та 
на 0,5с в ЕГ. Показник гнучкості також зазнав пози-
тивних змін – у хлопчиків КГ він зріс на 0,6см, а в ЕГ 
на 1,8см.

У дівчаток дошкільного віку також відбулись по-
зитивні зміни  показників фізичної підготовленості в 
результаті впровадження розробленої нами програми 

профілактики плоскостопості (рис.2.).
Так показник швидкості зріс на 0,4с в КГ та на 0,6с 

в ЕГ. Показник швидкісно-силових якостей зросли: на 
прикладі стрибка у довжину – в КГ на 5,8см, у ЕГ на 
12 см.; на прикладі стрибка угору –  у КГ на 1,8см, в 
ЕГ на 4,9см. Показник спритності зріс у КГ на 0,3с, а 
в ЕГ на 0,7с. Гнучкість у дівчаток також зазнала по-
зитивних змін – у КГ показник збільшився на 1,0см, а 
у ЕГ – на 2,4см. 

З метою оцінки ефективності програми профілак-
тики плоскостопості у дошкільнят ми визначили тем-
пи приросту досліджуваних показників. Так у хлоп-
чиків КГ темпи приросту досліджуваних показників 
значно нижчі, ніж у ЕГ. Приріст швидкості у хлопчи-
ків ЕГ становить 9,1%, а в КГ лише 2,9%.  Мінімаль-
ний приріст спритності  у хлопчиків ЕГ  і становить 
3,7%, в КГ лише 1,5%. Приріст швидкісно-силових 
якостей у хлопчиків середній – в КГ він становить 
7,8% (на прикладі стрибка у довжину) та 8,7% ( на 
прикладі стрибка угору), в ЕГ він становить 13,4% (на 
прикладі стрибка у довжину) та 16,7% ( на прикладі 
стрибка угору). По завершенню експерименту у хлоп-
чиків відзначена  максимальний приріст гнучкості – в 
ЕГ він становить 40%, в КГ – 15,4%.

У дівчаток ми спостерігали аналогічну картину, за 
винятком якісних показників. Так у дівчаток КГ від-
значено максимальний приріст гнучкості – 9,6%. Дещо 
нижчий, але значний приріст швидкісно-силових якос-
тей (на прикладі стрибка угору) – 8,9%. Середні тем-
пи приросту швидкості (5,6%) та швидкісно-силових 
якостей (5,5% – на прикладі стрибка у довжину). Мі-
німальний темп приросту спритності, лише 2,2%.

У дівчаток ЕГ приріст досліджуваних показників 
вищий ніж у КГ. Так по завершенню експерименту 
ми констатували  максимальний приріст швидкісно-
силових якостей (22,4%, на прикладі стрибка угору) 
та гнучкості – 21,4%. Середній темп приросту швид-
кості (8,5%) та швидкісно-силових якостей 10,9%, на 
прикладі стрибка у довжину). Мінімальний темп при-
росту спритності – 5,2%.

Рис.1. Зміна показників фізичної підготовленості хлопчиків дошкільного віку
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висновки.
Результати досліджень засвідчують, що у хлопчиків 1. 
ЕГ досліджувані показники фізичних якостей зна-
чно вищі ніж у КГ. Так у процесі експерименту у 
хлопчиків ЕГ темп приросту фізичних якостей май-
же у три рази більший, ніж у КГ. При цьому відзна-
чено, що у хлопчиків ЕГ відбувається максимальний 
приріст гнучкості – 40%, а у дітей КГ – мінімальний 
темп приросту спритності – 1,5%.
У дівчаток старшого дошкільного віку досліджувані 2. 
показники фізичних якостей також зростають, однак 
якісний показник вищий у ЕГ. Темп приросту до-
сліджуваних показників у дівчаток ЕГ майже у два 
рази більший ніж у КГ. У дівчаток КГ максималь-
ний темп приросту гнучкості 9,6%, мінімальний 
– спритності – 2,2%. У дівчаток ЕГ максимальний 
темп приросту швидкісно-силових якостей 22,4% 
(на прикладі стрибка угору), мінімальний  – сприт-
ності ,2%.
Отримані результати засвідчують про ефективність 3. 
запропонованої програми профілактики плоскосто-
пості у дошкільнят, а також дають підставу ствер-

джувати про доцільність її застосування з метою 
підвищення фізичної підготовленості дітей. 

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку передбачають вивчення впливу розробленої 
програми профілактики плоскостопості на біомеха-
нічні характеристики стопи дошкільнят у сагітальній 
площині.
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Рис.2. Зміна показників фізичної підготовленості дівчаток дошкільного віку

120  

100  

80  

60  

40  

20  

0  
   біг 30м               стрибок у  довжину    стрибок увисоту             спритність              гнучкість

до експерименту                   контрольна група                експериментальна група  



проблеми фізичного виховання і спорту   № 6 / 2010

33

Підвищення функціональних резервів організму 
вагітних з анемією за допомогою переривчастої 

нормобаричної гіпоксичної стимуляції
Владимиров О.А., Владимирова Н.І., Гридько Л. А.

Клінічний санаторій „Жовтень”
ЗАТ „Укрпрофоздоровниця”

Анотації:
Представлена методика пере-
ривчастої нормобаричної гіпок-
ситерапії. Методика адаптована 
для вагітних з анемією. Було 
обстежено 196 вагітних жінок 
(термін вагітності 20-32 тиж-
нів) з анеміями різного ступеня 
важкості. Описані основні меха-
нізми лікувальної дії запропо-
нованого методу. Проаналізова-
но дані клінічного дослідження 
функціонального стану пацієн-
ток в динаміці. Доведена до-
цільність застосування даного 
методу у вагітних на санаторно-
курортному етапі.

Владимиров О.А., Владимирова Н.І., Гридь-
ко Л. А. Повышение функциональных ре-
зервов организма беременных с анемией с 
помощью прерывистой нормобарической 
гипоксической стимуляции. Представлена 
методика прерывистой нормобарической ги-
покситерапии. Методика адаптирована для 
беременных с анемией. Было обследовано 
196 беременных женщин (срок беременно-
сти 20-32 недель) с анемиями разной степе-
ни тяжести. Описаны основные механизмы 
лечебного действия предложенного метода. 
Проанализированы данные клинического 
исследования функционального состояния 
пациенток в динамике. Доказана целесоо-
бразность применения данного метода в бе-
ременных на санаторно-курортном этапе.

Vladimirov O.A., Vladimirova N.I., Grid-
ko L.A. Increasing functional reserves 
of organism the pregnant with anaemia 
by interrupted normobarical hypoxic 
stimulation. The method of interrupted 
normobarical hypoxitherapy is presented. 
A method is adapted for pregnant with 
anaemia. 196 expectant mothers (term of 
pregnancy of 20-32 weeks) were inspect-
ed with anaemias of different degree of 
weight. The basic mechanisms of medi-
cal action of the offered method are de-
scribed. Information of clinical research of 
the functional state of patients is analysed 
in a dynamics. Expedience of application 
of this method is well-proven in pregnant 
on the sanatorium-resort stage.

Ключові слова:
вагітність, анемія, переривчас-
та нормобарична гіпокситера-
пія, санаторно-курортне ліку-
вання, реабілітація.
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мобарическая гипокситерапия, санаторно-
курортное лечение, реабилитация.
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вступ.1

Медикаментозна терапія вагітних жінок при різних 
захворюваннях, які ускладнюють перебіг вагітності, 
являє собою складну проблему сучасного акушерства, 
перинатології і клінічної фармакології. Не менші про-
блеми та обмеження пов’язані з фармакотерапією па-
тологічних станів внутрішньоутробного плода, перш 
за все гіпоксії та гіпотрофії. Вимоги повної безпеки 
фармакологічних засобів для організму вагітної та 
плода істотно зменшують вибір ліків [6,8].

У зв’язку з цим використання немедикаментозних 
методів активізації компенсаторно-пристосувальних 
механізмів організму вагітної і плода для профілакти-
ки ускладнень, лікування захворювань під час вагіт-
ності має велике значення, особливо у жінок з анемі-
ями.

Анемії вагітних дотепер залишаються одними з 
основних видів акушерської патології, і за даними 
різних авторів частота їх складає 72-86% [7]. Анемії 
займають одне з основних місць серед причин пери-
натальної захворюваності та летальності, при цьому 
кожна 4-5-та дитина, яка народилася від жінки з ане-
мією, тією чи іншою мірою відстає від фізичного чи 
психоемоційного розвитку [2,3].

Одним з ефективних засобів немедикаментозної 
терапії, на даний час, являється переривчаста нормо-
барична гіпокситерапія. Під впливом гіпоксичного 
стимулу відбувається активація всіх етапів транспор-
ту кисню до тканин, підвищення кисневої ємкості 
крові, розширення та новоутворення капілярів, акти-
візація тканинного дихання за рахунок підвищення 
зрідненості кінцевого ферменту дихального ланцюга 
цитохромоксидази до кисню і збільшення мітохондрій 
у клітині [1].
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Застосування переривчастої нормобаричної гі-
поксії у вагітних нормалізує кислотно-основні стани, 
знижує несприятливі адаптаційні реакції та психо-
емоційне напруження, зменшує вегетативні прояви, 
нормалізує величину артеріального тиску, підвищує 
працездатність [4,5].

Тому, розробка та впровадження в процес 
санаторно-курортного лікування методів немедика-
ментозної терапії є важливими завданнями сучасної 
науки з метою профілактики та лікування даного 
ускладнення вагітності.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було підвищити ефективність 

санаторно-курортного лікування вагітних з анеміями 
за допомогою методу переривчастої нормобаричної 
гіпоксичної стимуляції.

Для досягнення цієї мети були поставленні такі за-
вдання:

Визначити вплив анемії на функціональний стан • 
вагітних та запропонувати альтернативний метод в 
боротьбі з виявленими порушеннями.
Представити методику переривчастої нормобарич-• 
ної гіпоксичної стимуляції адаптованої для вагіт-
них.
Оцінити ефективність запропонованого методу у • 
вагітних з анемією на санаторно-курортному етапі.

Матеріал та методи дослідження. Було обстеже-
но 196 вагітних жінок (термін вагітності 20-32 тиж-
нів) з анеміями різного ступеня важкості. З них в 43,4 
% випадках діагностувався латентний дефіцит заліза 
( ЛДЗ ). Анемії різного ступеню важкості спостері-
гались у 56,6 % обстежених. Причому у шести з них 
відмічались анемії, при яких рівень гемоглобіну був 
нижчий за 70 г/л (табл. 1 ).
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Вік вагітних становив від 21 до 38 років. Оціню-
вались скарги жінок, клінічні ознаки, аналізувались 
показники гемограми. 

Стан еритроцитарної ланки у хворих характеризу-
вався за рівнем гемоглобіну крові, числом еритроци-
тів, їх середнім об’ємом (MCV), вмістом гемоглобіну 
в еритроциті (МСН) (гемоаналізатор НЕ-7000). 

Обстеження вагітних проводилось в умовах 
відділення оздоровлення вагітних жінок у Клінічному 
санаторію „Жовтень” в курортній зоні Конча-Заспа, м. 
Києва.

В умовах санаторію ми застосували метод не-
специфічної резистентності організму за допомогою 
нормобаричної переривчастої гіпоксичної стимуляції 
(ПНГ). 

Під переривчастою нормобаричною гіпоксією 
(ПНГ) розуміють вдихання газової суміші, що вміщує 
13-10% кисню в атмосферному повітрі при нормаль-
ному атмосферному тиску в циклічно-фракційному 
режимі [4].

Особливістю застосування ПНГ у вагітних жінок 
являлось поступове зниження концентрації кисню у 
газовій суміші, яку вдихають, з 13% до 10%; збіль-
шення тривалості експозиції гіпоксичної газової су-
міші від 3 хвилин під час перших сеансів до 5 хв. за 
один цикл, всього 4-6 циклів в один сеанс, відповідно, 
загальне число сеансів 15 у терміну вагітності від 12 
до 32 тижнів [1].

Перед першим сеансом ПНГ визначалась індивіду-
альна чутливість до ГГС (гіпоксична газова суміш).

Для проведення ПНГ ми використовували гірсько-
кліматичну установку «Борей», яка дозволяє за до-
помогою молекулярного сита в умовах нормального 
атмосферного тиску створювати необхідні гіпоксичні 

суміші.
Результати дослідження та їх обговорення. 
За характером скарг пацієнток переважали: загаль-

на слабкість, швидка втома, головний біль, сонливість, 
зміна смаку, зниження концентрації уваги.

З боку клінічної симптоматики відмічалась сухість 
шкіряних  покровів, ламкість волосся та нігтей, від-
дишка при фізичному навантажені, м’язова слабкість. 
У цих жінок були скарги на біль внизу живота, над-
мірна активність ворушіння плода. 

В результаті застосування методу переривчастої 
нормобаричної гіпоксії у вагітних з анемією відзначе-
но достовірне (р<0.05) покращення  показників ери-
троцитарної ланки та обміну заліза ( табл. 2).

Одним з інтегральних показників функціональних 
резервів організму являється проба Штанге – час за-
тримки дихання на вдиху. Після курсів ПНГ цей по-
казник збільшився у вагітних у 1,8 рази. З 96,1±0,7 до 
74,9±0,8 уд/хв. зменшилась ЧСС, що також свідчить 
про збільшення компенсаторних резервів. Таким чи-
ном, зміна під впливом ПНГ всіх вивчених показників 
свідчила про суттєве зростання компенсаторних ре-
зервів організму вагітних.

Вплив ПНГ на артеріальний тиск (АТ) у вагітних 
з анемією з 3-7 сеансу закономірно відзначалися змі-
ни артеріального тиску до нормальних показників, які 
зберігалися до кінця санаторно-курортного лікування. 
У жінок з підвищеним АТ систолічний тиск знижу-
вався на 14,3%, діастолічний – на 11,7%.

Аналогічні результати було отримано у вагітних з 
гіпотонією. Нормалізацію артеріального тиску було 
відзначено у всіх пацієнток: систолічний тиск підви-
щився на 24,7%, діастолічний – на 18,1%.

Вплив ПНГ на кислотно-основний стан (КОС) та 

Таблиця 1 
Розподіл жінок в залежності від стадії залізодефіциту

Число
випадків

n=196

Латентний дефіцит заліза
Анемії

Легкого та середнього ступеню Важкого ступеню

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. %
85 43,4 105 53,6 6 3,0

Таблиця 2
Показники, що характеризують стан еритроцитарної ланки та обміну заліза у вагітних ускладненою 

залізодефіцитною анемією (n=39)

Показники До реабілітації Після 
реабілітації

Здорові вагітні
(n=52)

Еритроцити, Т/л 3,1+0,02* 3,8+0,02 4,08+0,25
Гемоглобін, г/л 98,0+1,1 108,2+1,3 110,2+1,2

Середній вміст гемоглобіну в еритроциті, пг 24,5+0,2* 30,2+0,2 30,5+0,2

Середній об’єм еритроцита, фл. 75,0+0,8 * 84,2+1,6 88,2+1,5

Сироваткове залізо, мкмоль/л 5,4+1,2 * 14,6+1,2 18,6+2,3

Сироватковий феритин, нг/л 29,0+6,5 * 45,0+6,1 86,0+9,1

Примітка: *- достовірна різниця між показниками до та після реабілітації (р<0,05).
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електроліти крові. Перед курсом ПНГ зсув показників 
КОС у кислу сторону було відзначено у 38,2% спосте-
режень. Середні значення КОС склали: рН 7,36±0,01; 
РСО2 35,1±0,4 мм рт.ст.; ВЕ – 4,8±0,5 ммоль/л; НСО3 – 
18,4±0,7 ммоль/л; ВВ 43,5±0,35 ммоль/л, що вказує на 
компенсований метаболічний ацидоз.

Після курсу ПНГ відбулася нормалізація по-
казників КОС у цієї групи жінок: рН 7,424±0,009; 
РСО2 35,6±1,3 мм рт.ст.; ВЕ – 0,6±0,1 ммоль/л; НСО3 
– 22,4±0,4 ммоль/л; ВВ 45,4±0,2 ммоль/л. Було заре-
єстровано достовірне збільшення (р<0,05) напруги 
кисню з 82,9±2,7 до 89,8±1,9 мм рт. ст. У останніх 
62,5±7,7% жінок параметри КОС до та після курсу 
ПНГ були в межах нормальних показників.

При обстеженні вмісту електролітів (К+, Nа+, 
Са++) у крові жінок до і після впливу ПНГ не виявило 
достовірних різниць (р>0,05).

Вплив ПНГ на психічний статус та вегетативні 
прояви у вагітних. Психоемоційний статус оцінювали 
за даними анкетного опитування. У 60% вагітних жі-
нок до курсу ПНГ мали місце значні порушення пси-
хічного статусу та виражені вегетативні прояви. Всі 
симптомокомплекси у них перевищували зону норми, 
що являє собою суму балів негативних відповідей в 
1,5-2,7 рази (р<0,001).

З 8-10 сеансу ПНГ у жінок спостерігалось покра-
щання самопочуття, підвищення працездатності, по-
кращання сну, зменшення втомлюваності, що зберіга-
лося до кінця реабілітації.

Після курсу ПНГ емоційна збуджуваність у вагіт-
них знизилася у 3,6 разів порівняно з вихідними дани-
ми, розлади засинання відзначалися у 5,5 разів рідше, 
вегетативні дисоціації зменшились у 5,2 рази, депре-
сивні розлади – в 1,7 рази, виснажливість – у 3,3 рази, 
підвищена роздратованість проявлялася в 2,3 рази рід-
ше, симптоми іпохондрії та психастенії зменшилися 
відповідно в 3,4 та 3,1 рази в порівнянні з аналогічни-
ми даними до курсу ПНГ.

висновки. 
Таким чином, клінічні дослідження по застосуван-

ню ПНГ у вагітних жінок з анеміями виявили добру 
переносимість газової гіпоксичної суміші. Це про-
явилося у збільшенні функціональних резервів карді-
ореспіраторної системи; підвищенні ефективності та 
економізації тканинного дихання; зниженні несприят-
ливих адаптаційних реакцій; нормалізації кислотно-
основного стану; зменшенні психоемоційного наван-
таження та вегетативних проявів. Дія ПНГ привела до 
нормалізації артеріального тиску. Результати дослі-
джень кінетики кисневого метаболізму свідчать про 
відновлення під впливом гіпоксичної стимуляції по-
рушених процесів біологічного окислення в тканинах 
внаслідок активізації механізмів транспорту кисню та 
нормалізації тканинного дихання за рахунок підви-
щення здатності клітин використовувати кисень при 
більш низьких значення РО2 у тканинах.

Подальша робота буде направлена на вдосконален-
ня системи реабілітації на санаторно-курортному ета-
пі вагітних з анемією для профілактики ускладнень 
вагітності та пологів.
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Коррекция параметров оценки гендерных отличий результатов 
по плаванию в государственных тестах физической 

подготовленности населения украины  
Ганчар А.И. 

Одесская национальная морская академия

Аннотации:
Показаны особенности оценивания 
навыков плавания у представителей 
разного пола и возраста. Выявлены 
возможности коррекции параметров 
оценивания подготовленности на-
селения на различных дистанциях 
плавания. Рассмотрены недостатки 
и противоречия государственных те-
стов. Показаны сходства и различия 
оцениваемых уровней плавательной 
подготовленности населения. Пред-
ложены параметры оценивания 
нормативов плавательной подготов-
ленности. Разработаны направления 
унификации нормативных требо-
ваний в оценке уровня достигнутой 
плавательной подготовленности.

Ганчар О.І. Корекція параметрів оцін-
ки гендерних відмінностей результа-
тів по плаванню в державних тестах 
фізичної підготовленості населення 
України. Показано особливості оціню-
вання навичок плавання у представників 
різної статі й віку. Виявлено можливості 
корекції параметрів оцінювання під-
готовленості населення на різних дис-
танціях плавання. Розглянуто недоліки 
й протиріччя державних тестів. Показа-
но подібності й розходження оцінюва-
них рівнів плавальної підготовленості 
населення. Запропоновано параметри 
оцінювання нормативів плавальної під-
готовленості. Розроблено напрямки уні-
фікації нормативних вимог в оцінці рівня 
досягнутої плавальної підготовленості.

Ganchar A.I. Correction of estimation pa-
rameters of gender differences of results 
in swimming at the state tests of physical 
readiness of the population of Ukraine. 
The features of evaluation of skills of swimming 
for the representatives of different floor and 
age are rotined. Possibilities of correction of 
parameters of evaluation of preparedness of 
population are exposed on different distanc-
es of swimming. Failings and contradictions 
of state tests are considered. Likenesses and 
distinctions of estimated levels of swimming 
preparedness of population are rotined. The 
parameters of evaluation of norms of swim-
ming preparedness are offered. Directions 
standardization of normative requirements 
are developed in the estimation of level of the 
attained swimming preparedness.

Ключевые слова:
отрезок плавания, дистанции, 
результат, мужчины, женщины, 
параметры оценки, преемствен-
ность требований.

відрізок плавання, дистанції, резуль-
тат, чоловіки, жінки, параметри оцін-
ки, наступність вимог.

 segment of swimming, distances, result, 
men, women, parameters of estimation, 
succession of requirements.

введение.1

Уровень и степень формирования прикладных навы-
ков плавания среди различных слоев населения Украины 
на современном этапе развития системы физического 
воспитания характеризуется различной возможностью 
преемственного улучшения ими своих результатов, на-
чиная от первоначальных этапов обучения плаванию 
до возможного совершенствования своих результатов 
при выполнении ими массовых спортивных разрядов. 
Исходя из объективной необходимости всяческого поо-
щрения проведения профилактической работы в данном 
направлении, всё большую информативность и значи-
мость для специалистов по физическому воспитанию и 
спорту приобретают реальные и  достоверные сведения 
о существующих возможностях достижения более вы-
соких результатов представителями различного пола, 
возраста и подготовленности при обучении и дальней-
шем совершенствовании у них двигательных навыков 
плавания [1-5]. Поэтому интересы многих ученых и 
специалистов  направлены на дальнейшее обоснование 
и разработку более эффективных технологий обучения 
и совершенствования навыков плавания в разных воз-
растных группах с учетом гендерного подхода на основе 
объективных критериев оценивания достижения ими 
определенного уровня их формирования в процессе 
профессионального обучения и совершенствования в 
различных звеньях существующей системы народного 
образования. Теоретический анализ и обобщение ли-
тературных источников отечественных и зарубежных 
авторов, касающихся вопросов развития и совершен-
ствования навыков плавания, показывает домини-
рующее внимание, которое уделяют они в основном: 
поиску вариантов улучшения техники существую-
щих способов плавания, выявления эффективности 
© Ганчар А.И. , 2010

используемых методик обучения, целенаправленно-
го проведения спортивного отбора для оптимальной 
тренировки спортсменов различной квалификации в 
разных возрастных группах. 

Вместе с тем, каких-либо конкретных и достовер-
ных сведений о динамике отличий в оценке показателей 
формирования прикладных навыков плавания среди 
разных групп населения в существующих публикациях 
по теории и методике физического воспитания и спорта 
практически отсутствуют [6-17]. Хотя имеются отдель-
ные публикации по особенностям тренировки в жен-
ском плавании, как отечественных авторов [18, 19], так 
и в зарубежной печати [20-26]. Исходя из этого, для спе-
циалистов и любителей плавания, наибольший интерес 
представляют особенности проявления существующих 
отличий в динамике оценивания результатов представи-
телей  разного пола и возраста по объективным критери-
ям достижения ими определенных уровней плаватель-
ной подготовленности, изложенных в Государственных 
тестах и нормативах оценки физической подготовленно-
сти населения Украины при  выполнении типовой про-
граммы физического воспитания студентами вузов  [27, 
28].

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Изучая эту достаточно актуальную проблему, нами 

избран соответствующий объект исследования: дина-
мика плавательной подготовленности представителей 
разного пола и возраста на  этапах формирования на-
выков  плавания. 

Предмет исследования: особенности проявления 
сходства и различий оценивания уровня и степени фор-
мирования навыков плавания у представителей разного 
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пола и возраста по градациям нормативных требований 
Положения о государственных тестах и нормативах 
оценки физической подготовленности населения Украи-
ны. 

Цель исследования: оценить должный уровень и сте-
пень формирования навыков плавания у лиц мужского и 
женского пола на разных дистанциях по результатам до-
стижения ими разной плавательной подготовленности 
при выполнении требований государственных тестов и 
нормативной оценки физической подготовленности на-
селения Украины. 

Основными задачами явились: а) выявление сходства 
и отличий в нормативах плавательной подготовленно-
сти у представителей мужского и женского пола на раз-
личных дистанциях по требованиям государственных 
тестов и нормативов оценки физической подготов-
ленности населения Украины; б) внедрение наиболее 
существенных результатов проведенного исследования 
в практику физического воспитания и спорта для воз-
можного улучшения показателей плавательной подго-
товленности в разных возрастных группах на различных 
дистанциях. Основными методами  проведения  иссле-
дования явились: теоретический анализ литературных 

источников, обобщение документальных материалов, 
математическая статистика.

Результаты исследования. 
При рассмотрении нормативных требований по пла-

ванию, изложенных в действующих  государственных 
тестах и нормативах оценки физической подготовлен-
ности населения Украины для оценивания достигнутого 
уровня формирования прикладных навыков плавания у 
представителей разной подготовленности на различных 
дистанциях, нами получены результаты средних отрез-
ков дистанции и средней скорости плавания, которые 
характерны участникам заплывов доступными суще-
ствующими способами плавания по степени владения 
навыками плавания с учетом гендерного фактора (табл. 
1). 

В таблице 1 приведены рекомендуемые результаты  
показателей плавания в преодолении разных дистанций 
различными способами среди мальчиков и девочек для 
выполнения ими нормативов, предусмотренных для 6-и 
летнего возраста. Так для получения 5 баллов необходи-
мо проплыть 12,5 м, для 4-х баллов - 10 м, для 3 баллов 
- 7,5 м, для 2 баллов - 5 м, а для получения 1 балла - 2,5 м. 
Средний результат преодоления отрезков дистанции 

Таблица 1
Изменение параметров оценки уровня и степени формирования прикладных навыков плавания по существующим 
требованиям Государственных тестов и нормативов оценки физической подготовленности населения Украи-

ны

Градация населения по 
навыку плавания

Гендерные
отличия

Нормативы (м, мин/с), баллы Средний
результат5 4 3 2 1

школьники - 6 лет мальчики
девочки 

12,5
12,5

10
10

7,5
7,5

5
5

2,5
2,5

7,5
7,5

школьники - 7 лет мальчики
девочки

15
15

12,5
12,5

10
10

7,5
7,5

5
5

10
10

школьники - 8 лет мальчики
девочки

15
15

12,5
12,5

10
10

7,5
7,5

5
5

10
10

школьники - 9 лет мальчики
девочки

15
15

12,5
12,5

10
10

7,5
7,5

5
5

10
10

школьники - 10 лет мальчики
девочки

15
15

12,5
12,5

10
10

7,5
7,5

5
5

10
10

школьники - 11 лет мальчики
девочки

15
15

12,5
12,5

10
10

7,5
7,5

5
5

10
10

школьники - 12 лет мальчики
девочки

15
15

12,5
12,5

10
10

7,5
7,5

5
5

10
10

школьники - 13 лет мальчики
девочки

15
15

12,5
12,5

10
10

7,5
7,5

5
5

10
10

школьники - 14 лет мальчики
девочки

15
15

12,5
12,5

10
10

7,5
7,5

5
5

10
10

школьники - 15 лет мальчики
девочки

75
75

50
50

30
30

20
20

15
15

38
38

школьники - 16 лет юноши
девушки

75
75

50
50

35
35

20
20

15
15

39
39

школьники - 17 лет юноши
девушки

100
100

75
75

50
50

25
25

-
-

62,5
62,5

призывники - 18 лет мужчины
женщины

100
100

75
75

50
50

25
25

-
-

62,5
62,5

студенты вузов с 19 лет мужчины
женщины

100
100

75
75

50
50

25
25

-
-

62,5
62,5

лица старшего 
возраста

мужчины
женщины

100
100

75
75

50
50

25
25

-
-

62,5
62,5

*военнослужащие, 100 
м с учетом 
времени

мужчины 2 год
мужчины офицеры
женщины 

1,50
1,45
2,10

2,00
2,00
2,30

2,20
2,15
2,50

2,35
2,30
3,00

2,50
2,45
3,30

2,19
2.15
2,48

*Примечания: мужчины - 2 год службы; офицеры мужчины и женщины - 1 возрастной группы. 
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составляет только 7,5 м.
Вместе с тем, начиная с 7-и летнего возраста по 14-и 

летний возраст существующим Положением преду-
смотрены абсолютно одинаковые требования в оценке 
уровня формирования прикладных навыков плавания: у 
мальчиков и девочек зафиксирован одинаковый уровень 
оценки достижений: 5 баллов - 15 м, 4 балла - 12,5 м, 3 
балла - 10 м, 2 балла - 9,5 м, 1 балл - 5 м. 

Средний результат преодоления отрезков дистан-
ции для рассматриваемого диапазона возраста с 7 до 
14 лет составляет только 10 м.

Наряду с этим для 15-и до 16 лет у юношей и де-
вушек предусмотрены, хотя одинаковые, но уже более 
высокие уровни оцениваемых параметров: 5 баллов 
- 75 м, 4 балла - 50 м, 3 балла - 30 м, 2 балла - 20 м, 1 
балл - 15 м. Средний результат преодоления отрезков 
дистанции составляет 38 и 39 м, соответственно для 15 
и 16 лет. 

И только с 17-и летнего возраста для юношей и де-
вушек до 18-19-и летних призывников и студентов, а 
также лиц старшего возраста среди женщин и мужчин  
предусмотрены, хотя одинаковые, но более высокие 
уровни оцениваемых параметров: 5 баллов - 100 м, 4 
балла - 75 м, 3 балла - 50 м, 2 балла - 25 м. 

Хотя получение 1 балла в предлагаемых требова-
ниях Государственных тестов и нормативов, почему-то 
даже не предусмотрено для объективного оценивания 
степени формирования прикладного навыка плавания 
у лиц рассматриваемого диапазона возраста, а средний 
результат преодоления ими отрезков дистанции состав-
ляет только - 62,5 м. 

Вместе с тем, только для военнослужащих суще-
ствующим Положением предусмотрено плавание с 
учетом времени на 100 м вольным стилем: для муж-
чин 2-го года срочной службы - 5 баллов - 1,50 с, 4 
балла - 2,00 с, 3 балла - 2,20 с, 2 балла - 2,35 с, 1 балл 
- 2,50 с, а средний результат преодоления дистанции 
составляет - 2,19 с.  Для мужчин-офицеров первой воз-
растной группы, предусмотрены более высокие оце-
ниваемые результаты: 5 баллов - 1,45 с, 4 балла - 2,00 
с, 3 балла - 2,15 с, 2 балла - 2,30 с, 1 балл - 2,45 с, а 
средний результат преодоления дистанции составляет 
- 2,15 с. Наиболее низкие показатели, существующим 
Положением рекомендованы для женщин первой воз-
растной группы - 5 баллов - 2,10 с, 4 балла - 2,30 с, 3 
балла - 2,50 с, 2 балла - 3,00 с, 1 балл - 3,30 с, а средний 
результат преодоления дистанции составляет - 2,48 с.   

Таким образом, обобщенное отличие оцениваемых 
результатов в плавании мальчиков и девочек на уровне до-
стижения диапазона от 6 до 7 лет составляет 7,5 м. Хотя с 
8-и лет до 14 лет существующим Положением предусмо-
трена практически одинаковая оценка уровня формирова-
ния навыка плавания в пределах 10 м, что противоречит 
действительности на практике. Общеизвестно, что в этот 
возрастной период происходит достаточно интенсивное и 
существенное развитие, как важнейших морфологических 
и функциональных качеств организма подростков,  так и 
показателей физического развития, особенно ростовых и 
весовых данных. 

Только с 15-и до 16-и летнего возраста существую-
щим Положением рекомендовано оценивать плавание 

на 75 м - 5 баллов, 50 - 4 балла, 30-35 - 3 балла, 20 - 2 
балла, 15 - 1 балл: средний результат преодоления от-
резков дистанции составляет только 38-39 м. Хотя с 17-и 
летнего возраста для юношей и девушек до 18-19-и 
летних призывников и студентов, а также лиц старше-
го возраста среди женщин и мужчин предусмотрены 
одинаковые, но более высокие уровни оцениваемых 
параметров: 5 баллов - 100 м, 4 балла - 75 м, 3 балла 
- 50 м, 2 балла - 25 м, а получение 1 балла, почему-то 
даже не предусмотрено: средний результат преодоления 
отрезков дистанции составляет только 62,5 м. Средний 
ременной норматив на 100 м по существующему По-
ложению, рекомендованный для военнослужащих 
первой возрастной группы составляет: для мужчин - 
2,19 с, для офицеров - 2,15 с, для женщин - 2,48 с.

Отмеченное явление представляет собой одно из 
негативных тенденций в оценке достигнутого уровня 
физической и плавательной подготовленности подрас-
тающего поколения, изложенных в рассматриваемых 
требованиях и нормативах: с 6 лет до 14 лет практиче-
ски отсутствует преемственность оценки результатов, 
т.к. оцениваемые показатели практически одинаковы 
для изучаемого диапазона возраста. Кроме того у юно-
шей и девушек с 17 лет до  представителей лиц старше-
го возраста не предусмотрено наличие оцениваемого 
параметра для получения 1 балла, хотя как показывает 
практика, в этом наиболее низком диапазоне находить-
ся подавляющее большинство ученической и студенче-
ской молодёжи. 

Обучаясь во многих вузах Украины, количество ко-
торых достигает более 800 единиц, юноши и девушки 
по существующей программе физического воспита-
ния имеют определенные гарантии для полноценного 
формирования прикладных навыков плавания, как на 
обязательных (в сетке часов расписания) занятиях, так 
и на факультативных, самостоятельных занятиях в сво-
бодное от учебы время на спортивных базах учебных 
заведений. Исходя из этого, будет полезна и необходи-
ма предлагаемая корректировка существующей систе-
мы преемственной оценки уровня и степени формиро-
вания прикладных навыков плавания по разработанной 
коррекции требований Государственных тестов и нор-
мативов оценки физической подготовленности населе-
ния Украины (табл. 2).

На основе проведенных исследований по изуче-
нию плавательной подготовленности различных 
групп населения (n=680), осуществленных на базе 
плавательного бассейна Одесской национальной мор-
ской академии, получены сведения с 2007 по 2010 гг., 
которые позволяют провести должную коррекцию 
оцениваемого уровня и степени формирования при-
кладных навыков плавания у представителей разных 
возрастных групп среди мальчиков и девочек, юно-
шей и девушек, мужчин и женщин. Предлагаемая кор-
ректировка нормативных требований существующих 
Государственных тестов по плаванию для объективной 
оценки физической подготовленности населения Укра-
ины, позволяет осуществить соблюдение преемствен-
ности в формировании навыков плавания и достиже-
нии необходимого уровня формирования прикладной 
плавательной подготовленности среди разных групп 
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населения. 
Оцениваемые уровни плавательной подготовленно-

сти предусмотрены для получения от 5 до 1 балла во 
всех исследуемых группах населения, начиная от де-
тей, подростков, молодёжи и взрослых в постепенном 
и преемственном возрастании норм и требований от 
младшего до старшего возраста. Причем преемствен-
ные временные нормативы в преодолении  дистанции 
100 м вольным стилем предусмотрены уже для студен-
тов вузов и лиц старшего возраста, наряду с контин-
гентом военнослужащих, которые имели место в ранее 
существующих параметрах, но с некоторой коррекцией 
оцениваемых диапазонов. 

Предложенная система корректировки оценки до-
стигнутого уровня формирования прикладных навы-
ков плавания, позволяет объективно изучить эффектив-
ность используемых средств и методов физического 
воспитания и спорта в осуществлении полноценной 
физической подготовленности подрастающего поко-
ления и взрослых, которая возможна при внедрении в 
многочисленных звеньях существующей системе на-
родного образования.  

выводы: 
а) существующие на практике требования и норма-

тивы оценки степени формирования прикладных на-
выков плавания в Государственных тестах, объективно 
имеют целый ряд недостатков и противоречий: с 7-и 
летнего возраста до 14-и летнего для обучающихся в 
системе школьного образования рекомендованы оди-
наковые критерии оценки их плавательной подготов-
ленности - только от 15 до 5 м плавания отрезков дис-
танции; с 14 лет до 16 лет ярко выражена тенденция 
нарушения принципа постепенного усложнения вы-
полнения упражнений - от 15 до 75 м; от 17-и летнего 
возраста до лиц старшего возраста отсутствует оценка 
в 1 балл, которая характеризует часто наблюдаемую на 
практике низкую степень формирования прикладных 
навыков плавания; временные нормативы предлагают-
ся только для военнослужащих.

б) показаны сходства и различия оцениваемых 
уровней плавательной подготовленности среди пред-
ставителей разного пола, возраста на различных от-
резках дистанции, что способствует унификации нор-
мативных требований в преемственной оценке уровня 
достигнутой плавательной подготовленности: для лиц 
школьного возраста и призывников - предусмотрено 
одинаковое преодоление отрезков и дистанции плава-
ния с постепенным, преемственным увеличением их 

Таблица 2
Преемственность оценки уровня и степени формирования прикладных навыков плавания по коррекции требований 

Государственных тестов и нормативов оценки физической подготовленности населения Украины

Градация населения по 
навыку плавания

Гендерные
отличия

Нормативы (м, мин/с), баллы Средний
результат5 4 3 2 1

школьники - 6 лет мальчики, n=10
девочки, n=10 

12,5
12,5

10
10

7,5
7,5

5
5

2,5
2,5

7,5
7,5

школьники - 7 лет мальчики, n=10
девочки, n=10

15
15

12,5
12,5

10
10

7,5
7,5

5
5

10
10

школьники - 8 лет мальчики, n=10
девочки, n=10

17,5
17,5

15
15

12,5
12,5

10
10

7,5
7,5

12,5
12,5

школьники - 9 лет мальчики, n=10
девочки, n=10

20
20

17,5
17,5

15
15

12,5
12,5

10
10

15
15

школьники - 10 лет мальчики, n=10
девочки, n=10

22,5
22,5

20
20

17,5
17,5

15
15

12,5
12,5

17,5
17,5

школьники - 11 лет мальчики, n=10
девочки, n=10

25
25

22,5
22,5

20
20

17,5
17,5

15
15

20
20

школьники - 12 лет мальчики, n=10
девочки, n=10

30
30

25
25

22,5
22,5

20
20

17,5
17,5

22,5
22,5

школьники - 13 лет мальчики, n=10
девочки, n=10

40
40

30
30

25
25

22,5
22,5

20
20

27,5
27,5

школьники - 14 лет мальчики, n=10
девочки, n=10

50
50

40
40

30
30

25
25

22,5
22,5

33,5
33,5

школьники - 15 лет мальчики, n=10
девочки, n=10

75
75

50
50

40
40

30
30

25
25

44
44

школьники - 16 лет юноши, n=10
девушки, n=10

100
100

60
60

50
50

40
40

30
30

56
56

школьники - 17 лет юноши, n=10
девушки, n=10

100
100

75
75

60
60

50
50

40
40

65
65

призывники - 18 лет юноши, n=10
девушки, n=10

100
100

85
85

75
75

60
60

50
50

74
74

студенты вуза, 100 м 
с учетом времени

мужчины, n=120
женщины, n=50

1,45
2,15

1,55
2,25

2,05
2,35

2,15
2,45

2,25
2,55

2,05
2,35

лица старшего возраста, 
100 м с учетом времени 

мужчины, n=50
женщины, n=50

1,50
2,20

2,00
2,30

2,10
2,40

2,20
2,50

2,30
3,00

2,10
2,40

*военнослужащие, 100 м 
с учетом 
времени

мужчины, n=50 
офицеры, n=50
женщины, n=50 

1,55
1,40
2,10

2,05
1,50
2,20

2,15
2,00
2,30

2,25
2,10
2,40

2,35
2,20
2,50

2,15
2,00
2,30

*Примечания: мужчины - 2 год службы; офицеры - мужчины и женщины - 1 возрастной группы. 
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длины - от 12,5 м до 100 м без учета времени; для сту-
денческой молодёжи будет  объективно достижимо вы-
полнение последовательной градации временных нор-
мативов - у юношей - от 1,45 с до 2,25 с, а у девушек - от 
2,15 с до 2,55 с при плавании доступными способами 
плавания на дистанции 100 м; для лиц старшего воз-
раста свойственна стабилизация достигнутого уровня 
формирования прикладных навыков плавания, которая 
отражает их преемственную оценку у мужчин - от 1,50 
с до 2,30 с, а у женщин - от 2,20 до 3,00 с в преодолении 
ими дистанции 100 м; для военнослужащих следует 
предусмотреть оценку стабильного уровня состояния 
прикладных навыков плавания от предыдущих этапах 
их формирования  на 2-м году службы - от 1,55 с до 2,35 
с, у офицеров - от 1,40 с до 2,20 с, а у женщин - от 2,10 
с до 2,50 с.

в) полученные данные внесут существенный вклад 
в дальнейшее совершенствование оценочной функции 
программного обеспечения системы физического вос-
питания и спорта на основе гендерного подхода при 
обучении и совершенствовании навыков спортивного 
плавания среди обучающихся в системе народного 
образования, физического воспитания и спорта: по-
является возможность оптимальной коррекции нор-
мативных требований  по плаванию с учетом пре-
емственной градации возможности их выполнения, 
от более низкого уровня формирования прикладных 
навыков плавания, до более высокой степени дости-
жения их владением при выполнении посильных вре-
менных нормативов для различных групп населения. 

г) предложенные параметры оценивания нормати-
вов плавательной подготовленности позволяют объ-
ективно оценить уровень доступных требований с 
учетом гендерного подхода у представителей разных 
возрастных групп по степени физической готовности, 
обучающихся в различных звеньях системы народно-
го 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 Мира и 
Европы, регулярно проходящих, как на длинной (50 
м), так и на короткой воде (25 м), а также на Олимпий-
ских играх и всемирных Универсиадах, что позволит 
выяснить степень его определенного, доминирующе-
го влияния на результаты в спортивном плавании на 
основе объективных критериев выполнения норма-
тивов не только Единой спортивной классификации 
Украины, но и других параметров физической под-
готовленности населения, включая уровень состояния 
плавания среди пловцов-ветеранов. 
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Оцінка ефективності диференційної програми фізичного 
виховання спеціального навчального відділення із 

застосуванням засобів оздоровчої ходьби та бігу 
у студентів з вегето-судинною дистонією

Гацко О.В. 
Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотації:
Розглядається диференційна 
програма оздоровчої ходьби та 
бігу. У педагогічному досліджен-
ні прийняли участь 70 студен-
ток. Студенток розподілено на 
дві групи (І група - 20 студен-
тів, ІІ група - 30 студентів) та ІІІ 
група – 20 студентів практично 
здорових. Всі студентки у віці 17 
– 20 років. Встановлено, що ре-
гулярні та тривалі заняття ходь-
бою і бігом підвищують функці-
ональні можливості організму і 
рівень фізичної працездатності. 
При підвищенні ступеня тре-
нованості зменшилися функці-
ональні затрати на виконання 
фізичного навантаження.

Гацко Е.В. Оценка эффективности диффе-
ренцированной программы физического 
воспитания специального учебного от-
деления с применением средств оздоро-
вительной ходьбы и бега у студентов с 
вегето-сосудистой дистонией. Рассматрива-
ется дифференцированная программа оздо-
ровительной ходьбы и бега. В педагогическом 
исследовании приняли участие 70 студенток. 
Студентки распределены на две группы (І груп-
па - 20 студентов, ІІ группа - 30 студентов) и 
ІІІ группа - 20 студентов практически здоровых. 
Все студентки в возрасте 17-20 лет. Установ-
лено, что регулярные и продолжительные 
занятия ходьбой и бегом повышают функцио-
нальные возможности организма и уровень 
физической работоспособности. При повы-
шении степени тренированности уменьшились 
функциональные затраты на выполнение фи-
зической нагрузки.

Gatsko E.V. Estimation of efficiency of 
the differentiated program of physical 
education of the special educational 
separation with the use of facilities of 
the health walking and at run for stu-
dents with a vascular dystonia. The dif-
ferentiated program of the health walking 
and at run is examined. 70 students took 
part in pedagogical research. Students 
are up-diffused on two groups (20 and 30 
students) and the III group (20 students) 
is practically healthy. All students are in 
age of 17-20 years. It is set that regular 
and long employments walking and run-
ning promote functional possibilities of 
organism and level of physical capacity. 
At the increase of degree of trained func-
tional expenses diminished on implemen-
tation of the physical loading.

Ключові слова:
спеціальний, навчальний, відді-
лення, фізичне виховання, біг, 
ходьба, вегето-судинна дис-
тонія. 

специальный, учебный, отделение, физи-
ческое воспитание, бег, ходьба, вегето-
сосудистая дистония. 

special, educational, separation, physical 
education, at run, walking, vascular 
dystonia. 

вступ.1

На всіх етапах розвитку людства фізичне вихован-
ня завжди було одним з найактивніших засобів підго-
товки людини до трудової діяльності, йому надавалося 
важливе значення у пристосуванні людини до різних 
видів трудової діяльності та соціального середовища, 
які постійно ускладнювались.

Одним із завдань ефективної підготовки фахівців 
педагогічних вищих навчальних закладів є створення 
умов для інтенсивної та напруженої творчої розумової 
праці без перевантаження і перевтоми, у поєднанні з 
активним відпочинком та фізичним удосконаленням. 
Цій вимозі повинно відповідати таке використання 
засобів фізичного виховання, яке сприяло б підтри-
манню досить високої та стійкої навчально трудової 
активності і працездатності студентської молоді, до-
помагало б їм краще виконувати навчальні завдання 
[8].

Тому, на нашу думку, до корисних фізичних на-
вантажень для цього контингенту студентів, будуть 
належати ті вправи, що виконуються систематично на 
відкритому повітрі, незалежно від пори року, тобто, 
фізичні вправи циклічної структури. 

Численними дослідженнями установлено, що найви-
щий оздоровчий ефект  мають переважно вправи, спря-
мовані на роз виток аеробних можливостей організму 
[10]. Тривале виконання фізичних вправ помірної ін-
тенсивності сприяє розвитку загальної витривалості 
[2, 4]. Установлено, що ефективність використання 
аеробних вправ залежить від функціональних мож-
ливостей організму людини: чим вони нижчі, тим 
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більший ефект оздоровчого тренування в аеробно-
му режимі [6]. З цих мірку вань, ми склали оздоровчу 
диференційну програму для студентів, віднесених до 
спеціального навчального  відділення із захворюван-
нями серцево-судинної системи з використанням ци-
клічних вправ значної тривалості і помірної інтенсивності 
(ходь ба, біг).

Робота виконана за планом Київського університе-
ту імені Грінченка. Тема дисертаційної роботи відпо-
відає Зведеному плану науково-дослідницьких робіт 
кафедри теорії та методики фізичного виховання Ки-
ївського міського педагогічного університету імені Б. 
Д. Грінченка за темою «Методика диференціації фі-
зичного виховання у спеціальних медичних групах» 
№ державної адміністрації 0105Y007441. Є одним з 
напрямків загально університетської наукової теми : 
«Теорія та практика професійної підготовки вчителів 
у системі неперервної педагогічної освіти»

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є оцінка ефективності ди-

ференційної програми використання засобів ходьби 
і бігу для студентів спеціального навчального відді-
лення з вегето-судинною дистонією за гіпертонічним 
типом на заняттях фізичного виховання за допомогою 
визначення рівня тренованості та фізичної працездат-
ності.

Методика дослідження. Дослідження проводи-
лися впродовж 2008-2009 навчального року протягом 
одного року на базі кафедри фізичного виховання Ки-
ївського університету імені Грінченка.

Для проведення педагогічного дослідження було 
залучено 70 студенток спеціальностей дошкільна та 
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початкова освіта із захворюваннями серцево-судинної 
системи.

На початку навчального року на підставі медично-
го огляду студентів, які займаються в спеціальних на-
вчальних відділеннях на заняттях фізичного вихован-
ня,  було розподілено на дві  експериментальні групи: 
І група - 20 студентів з діагнозом ВСД по гіпертоніч-
ному типу, з них 75% мають задовільний рівень ФПЗ, 
25% - низький рівень ФПЗ;  ІІ група - 30 студентів 
з діагнозом ВСД та різні захворювання опорна – ру-
хового апарату, з них 70% – задовільний рівень ФПЗ, 
30% - низький рівень ФПЗ, та ІІІ група – 20 студентів 
практично здорових, з них 30% - високий рівень ФПЗ, 
70% - задовільний рівень ФПЗ. Всі студентки у віці 
17 – 20 років.

На першому етапі дослідження студенткам всіх 
трьох груп з низьким та задовільним рівнем фізичної 
працездатності були запропоновані загально – розви-
ваючі вправи, вправи аеробного режиму -  оздоровча 
ходьба в повільному, середньому темпі, де дистанція 
збільшувалася поступово: 1-6 тижні – 2км, 7-8 тижні 
– 2,4км, 9-10 тижні – 2,8км, 11-12 тижні – 3км, 13 – 15 
тижні – 3,2км, включалися спеціальні вправи, вправи 
на гнучкість та дихальні вправи, ЧСС – 120-140 уд/хв.  
Заняття в І та ІІ групі проводилися тричі на тиждень 
(самостійні заняття (30хв.), академічне заняття (70хв.) 
та індивідуальне заняття (60хв.)), а в ІІІ групі 1 раз на 
тиждень академічне заняття 80хв.

На другому етапі нашого дослідження студентки І 
та ІІ групи з низьким рівнем фізичної працездатності 
виконували тільки ходьбу, а студентки І, ІІ та ІІІ груп 
із задовільним рівнем фізичної працездатності вико-
нували чергування ходьби та повільного бігу, ЧСС – 
130-140 уд/хв. та 6 студенток із ІІІ групи з високим 
рівнем фізичної працездатності, виконували оздо-
ровчий біг, помірної інтенсивності, ЧСС – 150-160уд/
хв. Крім того, на заняттях з фізичного виховання ви-
користовували вправи в русі з м’ячем, різноманітні 
естафети та степ-тести.

Для оцінки результатів дослідження проводилося 
вимірювання артеріального тиску методикою Корот-
кова, частота серцевих скорочень реєструвалася за 
допомогою спорт-тестера 80ОЕ фірми “Bauer” (Ні-
меччина), систолічний об’єм (СО) розраховували за 

допомогою формули Старра. Хвилинний серцевий 
викид (ХОК) визначали розрахунковим способом 
(ЧСС*СО). Реакцію серцево-судинної системи на 
стандартне фізичне навантаження визначали в кроко-
вому тесті. Також використовувалися методи матема-
тичної статистики (критерій Стьюдента).

Результати дослідження.
В диференційній програмі викладено обґрунту-

вання використання засобів фізичного виховання при 
вегето – судинній дистонії гіпертонічного типу. До 
змісту програми були внесені загально – розвиваючі 
фізичні вправи, дихальні вправи, вправи на гнучкість 
та вправи на витривалість (ходьба, біг), що узгоджу-
ється з літературними даними [9]. Фізичні вправи для 
розвитку рухової якості витривалості можуть вико-
нуватися студентками СНВ з помірною інтенсивніс-
тю навантаження. Тренування в оздоровчому бігу та 
ходьбі на заняттях фізичного виховання проводилося 
в аеробній зоні енергозабезпечення, так як утворен-
ня кисневої заборгованості в цьому випадку може 
призвести до спазму коронарних судин.

Згідно з науковими дослідженнями, вправи на ви-
тривалість впливають переважно на серце й мають 
значний оздоровчий ефект [3, 5]. Загальні фізичні 
вправи сприяли відновленню правильної статури 
(постави), дихальні вправи, сприяли кровообігу, що 
в свою чергу полегшувало функцію серця, уповіль-
нювали частоту серцевих скорочень, зменшували 
задишку, яка з'являлась при підвищенні фізичного 
навантаження. Спеціальні дихальні вправи в комп-
лексі занять чергуються із активними вправами. 
Вони завжди сприяють відпочинку серця, зменшу-
ють кількість його скорочень, швидше ліквідують 
задишку, якщо вона з'явилася, зменшують загальну 
втому [7].

Разом з тим, у диференційній програмі було ви-
ключено силові вправи, які викликали довготривалі 
зусилля та фізичні вправи, які потребували виконання 
їх у швидкому темпі.

Рівень тренованості, визначали за допомогою тес-
ту – піднятися по східцях на 4-й поверх, темп помір-
ний [1].  В процесі дослідження (жовтень 2008р) ре-
зультати показнику рівня тренованості студенток були 
дуже погані. 

Таблиця 1.
Реакція серцево-судинної системи на стандартне фізичне навантаження на початку дослідження.

Групи ЧСС Шкала Кількість студенток У відсотках

І

100 уд/хв Відмінно - -
120 уд/хв Добре

132-140 уд/хв Задовільно 7 35%
144-162 уд/хв погано 7 35%

ІІ

100 уд/хв Відмінно - -
120 уд/хв Добре 8 27%

132-140 уд/хв Задовільно 10 33%
144-162 уд/хв погано 12 40%

ІІІ

100 уд/хв Відмінно 3 15%
120 уд/хв Добре 6 30%

132-140 уд/хв Задовільно 7 35%
144-162 уд/хв погано 4 20%
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Це пояснюється тим, що в період літніх канікул 
не виконувався достатній руховий режим. В цей пе-
ріод рухова активність набагато зменшилась. А це, в 
свою чергу, визвало дефіцит м’язової діяльності, що 
призвело до погіршення функціювання серця, до по-
рушення кровообігу в серцевому м’язі і пластичного 
обміну в клітинах. Зниження фізичної активності зу-
мовлює зменшення розмірів серця, тому знижується 
систолічний та хвилинний об’єми крові, прискорю-
ється пульс, а також зменшується об’єм легеневої вен-
тиляції та основний обмін на 5-20%. Тому,  більший 
процент показників ЧСС був в діапазоні від 132 до 
162 уд/хв, що є задовільним та поганим. У багатьох 
студенток спостерігалася значна задишка. Клітини і 
тканини організму під час роботи відчувають по-
требу у додатковому надходженні необхідної кіль-
кості кисню із крові, і, щоб задовольнити цю по-
требу, рефлекторно настає прискорене ди хання, яке 
поступово переходить у задишку [7].

Наприкінці навчання (травень 2009р) показники 
рівня тренованості студенток покращились, навіть, у 
І та ІІ групах у деяких студенток пульс не перевищу-
вав 100 уд/хв, що є відмінним показником та знизився 
процент студенток у всіх трьох групах, у яких пульс 
був рівний  132-162 уд/хв.

За допомогою засобів оздоровчої ходьби та бігу на 
основі диференційної програми, які застосовувалися 
на заняттях фізичного виховання на протязі навчаль-
ного року, у студенток всіх трьох груп, особливо в І 
та ІІ групах, зареєстровано сприятливі зміни окремих 
показників серцево – судинної системи, які характе-
ризують підвищення рівня тренованості (таб.3.).

Підвищення рівня тренованості підтверджується 
результатами оцінки реакції серцево – судинної сис-
теми у відповідь на дозоване фізичне навантаження 
в функціональній пробі. В І та ІІ групах майже в три 
рази збільшується відмінна оцінка реакції, а в ІІІ групі 
це збільшення менш ніж в два рази таб.4

Таблиця 2.
Реакція серцево-судинної системи на стандартне фізичне навантаження в кінці дослідження.

Групи ЧСС Шкала Кількість студенток У відсотках

І

100 уд/хв Відмінно 3 15%

120 уд/хв Добре 10 50%

132-140 уд/хв Задовільно 4 20%

144-162 уд/хв погано 3 15%

ІІ

100 уд/хв Відмінно 3 10%

120 уд/хв Добре 14 47%

132-140 уд/хв Задовільно 7 23%

144-162 уд/хв погано 6 20%

ІІІ

100 уд/хв Відмінно 2 25%

120 уд/хв Добре 8 40%

132-140 уд/хв Задовільно 5 25%

144-162 уд/хв погано 2 10%

Таблиця 3.
Зміни деяких показників серцево – судинної системи студенток на початку та в кінці застосування 

диференційованої програми фізичного виховання. 

Показники І група ІІ група ІІІ група
на початку наприкінці на початку наприкінці на початку наприкінці

ЧСС уд/хв 78±6 72±7 76±5 70±8 74±8 68±6
Систолічний тиск 
мм.рт.ст. 140±6 125±5* 137±5 134±3 125±5 120±5

Діастолічний тиск 
мм.рт.ст  102±5 82±4* 98±3 90±3* 87±3 80±3*

Пульсовий тиск мм.рт.
ст  38±1 43±2* 39±1 44±2* 38±1 40±2

Систолічний  об’єм 
(мл) 68,3±2,1 72,5±2,2 70,5±1,5 74,5±2,5 65,2±3,3 70,5±3,5

Хвилинний об’єм 
крові, (мл/хв) 5746 6912 5458 6677 5947 7484

* - зміни до и після застосування програми достовірні (р<0.05)
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Працездатність в І та ІІ групах зросла відповідно 
на 32,1±2,9% та 32,0±3,0 %, тоді як  в ІІІ групі, для 
якої були віднесені практично здорові студентки - на 
25,0±4,0%.

висновки.
Все вищевикладене може свідчити про те, що ре-

гулярне і тривале (протягом навчального року) вико-
нання вправ аеробного режиму, а саме ходьби та бігу, 
призвело до підвищення функціональних можливос-
тей організму, підвищення рівня фізичної працездат-
ності. При підвищенні ступеня тренованості зменши-
лися функціональні затрати на виконання фізичного 
навантаження (тренувальне ЧСС вірогідно зменши-
лося, p<0,05). 

Приведені дані дозволяють зробити висно-
вок про важливу роль систематичних (хоча б 3 рази 
на тиждень) тренувань з ходьби та бігу в покращені 
здоров’я студенток. Збільшення кількості занять 
може призвести до перевтоми і травм опорно-рухового 
апарату [10]. З іншої сторони, застосування оздо-
ровчого бігу та ходьби в програмі спеціальних на-
вчальних відділень з фізичного виховання у вищих 
педагогічних навчальних закладах України, яку ми за-
пропонували, може суттєво скорегувати артеріальний 
тиск, покращити самопочуття, підвищити фізичну 
працездатність студентів з вегето-судинною дистонією 
за гіпертонічним типом.

На власному досвіді, займаючись бігом вже по-
над 20 років, тренування з бігу здорових людей виявляє 
на них ще більш виражений  позитивний вплив, який 
удосконалює функції всього організму. В результаті 
укріплюється здоров’я, підвищується стійкість до 

Таблиця 4.
Зміни реакції серцево – судинної системи студенток на дозоване фізичне навантаження в пробі кроковій 

(%%)

Оцінка 
реакції

І група ІІ група ІІІ група
на початку наприкінці на початку наприкінці на початку наприкінці

Відмінна 8,5 23,5 9,1 26,1 10,5 17,9
Добра 28 58 31,5 62,4 27 56

Задовільна 60 11,5 59,4 12 62,5 26,1

різних несприятливих факторів зовнішнього середо-
вища та працездатність.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем фізичного 
виховання студентів спеціального навчального 
відділення.
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Рівень тривожності та самооцінки студентів під впливом з
анять з формування валеологічної культури

Гончаренко М.С., Самойлова Н.В.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотації:
Розглянуто питання розвитку ва-
леологічної  культури  студентів 
та її ролі у збереженні здоров’я 
молоді. В експерименті прийма-
ли участь 133 студенти віком 17 
років. Зазначено основні нави-
чки, що сприяють формуванню 
валеологічної культури молоді. 
Наведено результати досліджен-
ня впливу занять з розвитку ва-
леологічної культури у студентів 
перших курсів на показники само-
оцінки та тривожності. Здійснено 
порівняльний аналіз показників 
самооцінки та тривожності у сту-
дентів різної статі.
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вступ.1

Сьогодні розвиток валеологічної культури або 
культури здоров’я є новим напрямом у системі освіти, 
що займає одне з провідних місць у рішенні проблеми 
збереження здоров’я молодого покоління [1, 2, 3], 
але є, на нашу думку, недостатньо розробленим, що 
підтверджує негативні тенденції щодо стану здоров’я 
студентської молоді [4]. Науковці зазначають, що від 
рівня сформованості валеологічної культури залежить 
збереження та відтворення здоров’я людини, яке 
включає не тільки певну систему знань про здоров’я, 
а й відповідну поведінку щодо його збереження і 
зміцнення, тому входить в систему важливих людських 
цінностей та є складним компонентом загальної 
культури особистості [1, 2, 3].

На нашу думку, валеологічна культура повинна 
містити у собі розвиток навичок, що допомагають 
адекватно долати різноманітні життєві труднощі, 
позитивно сприймати життя, позитивно мислити та 
моральних якостей, які сприятимуть збереженню 
психічного здоров’я, що в свою чергу має позначитись 
на фізичному та духовному здоров’ї. Враховуючи те, 
що студентський вік характеризується різноманіттям 
емоційних переживань, пов’язаних із стресогеністю 
навчального середовища, соціально-психологічною 
адаптацією, особистісним та професійним 
самовизначенням, все більшої актуальності набуває 
розроблення нових спеціальних навчальних 
курсів або тематичних блоків відповідних розділів 
освітніх програм, направлених на збереження та 
формування психічної складової здоров’я молоді. 
Для формування зазначених складових культури 
здоров’я нами було створено програму навчання 
студентів здоров’язберігаючим методам, апробація 
якої є складовою НДР Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна [6].

Мета, завдання роботи, матеріали і методи.
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Мета дослідження полягає у вивченні впливу за-
нять з розвитку валеологічної культури на показники 
самооцінки та тривожності студентів І курсу.

Методи та організація дослідження. Досліджен-
ня проводилось у два етапи на початку та наприкінці 
семестру протягом 2006-07 н.р. Сформовані експери-
ментальна (ЕГ) і контрольна (КГ) групи охоплювали 
студентів механіко-математичного, філософського та 
хімічного факультетів ХНУ імені В.Н. Каразіна. З них 
73 студенти складали експериментальну групу, 60 сту-
дентів – контрольну групу. Середній вік студентів екс-
периментальної групи складає 17,26±0,09952 років, 
контрольної 17,0±0 років.

У роботі було використано теоретичні мето-
ди – аналіз, синтез та узагальнення даних науко-
вої літератури; психодіагностичні – дослідження 
самооцінки за методикою Будассі, тривожності за 
Ч. Д. Спілбергером–Ю. Л. Ханіним; статистичні –– 
статистична значимість змін розподілення (до та після 
тренінгу) за χ2 – критерієм Пірсона (p(χ2)), D – d Со-
мера міра сили та напрямку зміни розподілу та p(D) 
– значимість міри D.

Результати дослідження.
В результаті проведених нами досліджень було ви-

явлено, що у більшості студентів перших курсів на 
початку семестру в ЕГ та КГ спостерігається середній 
рівень розвитку самооцінки, який складає відповідно 
40,1% та 40% (рис. 1). Третина студентів КГ мають 
низький рівень самооцінки, коли в ЕГ цей показник 
складає 20,5%. На частку завищеної та високої само-
оцінки приходиться в ЕГ відповідно 16,1% та 23,3%, 
в КГ 10% та 16,7%, що свідчить про практично од-
наковий стан самооцінки в обох групах, тому що на 
частку неадекватної самооцінки (низької, високої та 
завищеної) у ЕГ приходиться 59,9% у КГ 60%. Після 
проведеного експерименту у ЕГ показники покращи-
лись (p(χ2)=0,67, d(S)=0,03, p(D)=0,67), так середній 
рівень самооцінки став складати 44,1%, тобто під-
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вищився на 4,5%, зменшилась кількість студентів з 
низькою та високою самооцінкою та трохи збільшив-
ся відсоток студентів з завищеною самооцінкою (на 
1,5%). У КГ також зменшилася кількість студентів з 
низькою самооцінкою на 6,6%, показник середнього 
рівню самооцінки залишився без змін та зросла кіль-
кість студентів із високою та завищеною самооцінкою 
(p(χ2)=1,00, d(S)=0,00, p(D)=1,00).

Вивчення рівню самооцінки у студентів жіночої 
статі показало, що в ЕГ низький рівень мають 23,6% 
осіб, середній рівень 38,2%, завищений 12,7% та ви-
сокий 25,5% (табл. 1). В КГ ми маємо іншу картину, 
так 41,7% студенток мають низький рівень, 41,7% – 
середній рівень та по 8,3% мають високий та зави-
щений рівні, що свідчить про більш кращі показники 
самооцінки у ЕГ ніж у КГ.

Після експерименту в ЕГ збільшується відсоток 
студенток з середнім рівнем на 4,7% та з завищеним 
на 3,4%, зменшується відсоток студенток з низьким 
рівнем та з високим (p(χ2)=0,62, d(S)=0,05, p(D)=0,62). 
У студентів чоловічої статі ЕГ на початку семестру 
показники самооцінки виявилися кращими за показ-
ники студентів КГ. У ЕГ половина студентів мають 
середній рівень самооцінки, 11,1% низький рівень, 
22,2% завищений та високий 16,7% (табл. 1). В КГ 

38,9% студентів мають середній рівень самооцінки, 
27,8% низький, 11,1% завищений та 22,2% високий. 
Наприкінці семестру показники самооцінки студентів 
ЕГ не змінилися.

В КГ було виявлено зменшення кількості студен-
тів з середнім рівнем на 11,1% та збільшення кількос-
ті осіб з завищеним та високим рівнем (p(χ2)=0,48, 
d(S)=-0,11, p(D)=0,48).

Підсумовуючи можна зазначити, що показники 
самооцінки після експерименту змінилися на кращі 
у студенток, коли у студентів чоловічої статі змін не 
було виявлено.

Очікувана самооцінка будується на сприйнятті лю-
диною думки про себе іншої, при чому особливість 
очікуваної самооцінки полягає у тому, що вона буду-
ється лише на уявленні самої людини, а не на тому, що 
саме в дійсності про неї думають інші. Людина з низь-
кою очікуваною самооцінкою є вразливішою, підозрі-
ливою, недовірливою, занепокоєною, що сприяє зна-
чному погіршенню стану її здоров’я. Тому визначення 
очікуваної самооцінки є також важливим складником 
в оцінці загального стану психічного здоров’я.

Результати дослідження очікуваної самооцінки 
свідчать про більш середній рівень її розвитку у обох 
групах (рис. 2). Так, у ЕГ він складає 37% у КГ 50%. 

Рис. 1. Показники самооцінки студентів, %
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На частку низької очікуваної самооцінки приходиться 
в ЕГ 23,3% у КГ 20%, завищений рівень мають 21,3% 
студентів ЕГ та 16,7% КГ та високий рівень 17,8% 
осіб ЕГ та 16,7% КГ. Зазначене свідчить, що в КГ по-
казники адекватної самооцінки кращі ніж в ЕГ.

Після проведеного експерименту в ЕГ зріс відсоток 
студентів з середнім і високим рівнями та став скла-
дати, відповідно, 48,6% і 25,7%, зменшився відсоток 
студентів з заниженим (13,5%) та завищеним (12,2%) 
рівнями  (p(χ2)=0,15, d(S)=0,12, p(D)=0,15). В КГ по-
казники очікуваної самооцінки практично не змінили-
ся, так, було виявлено на 3,3% збільшення показнику 
середнього і високого рівнів та зменшення на 6,7% за-
вищеного рівню (p(χ2)=0,80, d(S)=0,03, p(D)=0,80).

Вивчення показників очікуваної самооцінки сту-
дентів жіночої статі показало, що в ЕГ занижений 

рівень мають 25,5%, середній – 29,1%, завищений – 
27,3% та 18,2% – високий рівень (табл. 2).

В КГ показники очікуваної самооцінки більш 
адекватні, так середній рівень мають 66,7%, чверть 
студентів мають занижений показник самооцінки та 
високий 8,3%.

Наприкінці семестру в КГ студенток показни-
ки очікуваної самооцінки не змінилися. Отримані в 
ЕГ дані мають значущу тенденцію в бік покращен-
ня показників, де збільшилась кількість студентів з 
адекватним рівнем самооцінки на 20,9% (p(χ2)=0,02, 
d(S)=0,21, p(D)=0,02).

В ЕГ студентів чоловічої статі у 61,1% осіб виявле-
но середній рівень очікуваної самооцінки, 16,7% ма-
ють занижений рівень і така ж сама кількість осіб має 
високий рівень, 5,6% студентів мають завищену само-

Таблиця 1
Показники самооцінки студентів різної статі, %

Студенти жіночої статі Студенти чоловічої статі
ЕГ КГ ЕГ КГ

до після до після до після до після
Занижена 23,6 17,9 41,7 25 11,1 11,1 27,8 27,8
Середня 38,2 42,9 41,7 58,3 50 50 38,9 27,8
Завищена 12,7 16,1 8,3 8,3 22,2 22,2 11,1 16,7
Висока 25,5 23,2 8,3 8,3 16,7 16,7 22,2 27,8

Рис. 2. Показники очікуваної самооцінки, %
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оцінку (табл. 2). В КГ 38,9% студентів мають середній 
рівень самооцінки, 27,8% завищену очікувану само-
оцінку та по 16,7% занижену та високу. Після про-
ведення експерименту в ЕГ кількість студентів з се-
реднім рівнем зменшилась та збільшилась з високим 
рівнем на 16,7% (p(χ2)=0,48, d(S)=-0,11, p(D)=0,48). 
В КГ було виявлено збільшення відсотку студен-
тів з середнім рівнем на 5,5%, з високим на 5,5% та 
зменшення з завищеним рівнем на 11,1% (p(χ2)=0,74, 
d(S)=0,06, p(D)=0,73).

Третій показник самооцінки свідчить про відно-
шення людини до інших людей та якоюсь мірою ха-
рактеризує її моральні якості. Чим вищій показник, 
тим кращої думки людина про інших. Отримані нами 
дані дають нам змогу оцінити особливості відношен-
ня студентів до оточуючих та чи змінилося воно під 

впливом занять з формування культури здоров’я.
На початок експерименту у ЕГ 37% студентів 

мають середній рівень оцінки інших людей, тобто 
сприймають їх такими які вони є, 26% студентів ма-
ють негативну думку про інших та 23,3% достатньо 
високої думки про інших, завищену оцінку дають 
13,7% студентів (рис. 3). В КГ показники середнього 
рівня мають 50% студентів, 23,3% мають занижений 
показник та по 13,3% студентів мають завищений та 
високий показники.

Наприкінці семестру в ЕГ показники оцінки інших 
людей мають тенденцію до покращення, так адекват-
ній рівень самооцінки стала мати половина студентів, 
також виявлено зменшення відсотку студентів з низь-
кою оцінкою та збільшення з завищеною та високою 
оцінкою (p(χ2)=0,11, d(S)=0,13, p(D)=0,11). В КГ так 

Таблиця 2
Показники очікуваної самооцінки студентів різної статі, %
Студенти жіночої статі Студенти чоловічої статі

ЕГ Кг ЕГ КГ
до після до після до після до після

Занижена 25,5 12,5 25 25 16,7 16,7 16,7 16,7
Середня 29,1 50 66,7 66,7 61,1 44,4 38,9 44,4
Завищена 27,3 14,3 0 0 5,6 5,6 27,8 16,7
Висока 18,2 23,2 8,3 8,3 16,7 33,3 16,7 22,2
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Рис. 3. Показники оцінки інших людей в ЕГ та КГ, %
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же виявлено незначну позитивну динаміку (p(χ2)=0,80, 
d(S)=0,03, p(D)=0,80).

Вивчення показників оцінки інших людей серед 
студентів жіночої статі, що більшість студентів, які 
мають адекватний (середній) рівень оцінки припадає 
на КГ та становить 58,3%, коли в ЕГ цей показник 
складає 36,4% (табл. 3). Неадекватний занижений рі-
вень самооцінки мають 27,3% осіб ЕГ та 16,7% КГ, 
неадекватний завищений 10,9% ЕГ та 8,3% КГ, не-
адекватний високий 25,5% ЕГ та 16,7% КГ.

Наприкінці семестру показники оцінки інших 
людей в ЕГ дівчат змінилися на кращі, адекватній 
середній рівень оцінки став складати 48,2%, тобто 
підвищився на 11,8% та відповідно зменшився від-
соток студенток з низькою оцінкою інших людей 
(p(χ2)=0,21, d(S)=0,12, p(D)=0,20). В КГ показники 
оцінки інших людей змінилися лише за завищеним 
та високим рівнями з тенденцією до зниження та 
стали складати відповідно 16,7% та 8,3% (p(χ2)=1,00, 
d(S)=0,00, p(D)=1,00).

Вивчення показників оцінки інших людей серед 

студентів чоловічої статі показало, що в ЕГ адекват-
ний середній рівень мають 38,9%, в КГ 44,4% (табл. 3). 
Також в ЕГ близько чверті студентів мають неадекват-
ну занижену та завищену оцінку, 16,7% – неадекват-
ну високу. В КГ 27,8% мають неадекватну занижену 
оцінку, 16,7% – неадекватну завищену та 11,1% – не-
адекватну високу. Наприкінці семестру в обох групах 
було виявлено позитивну динаміку щодо показників 
оцінки інших людей.

В ЕГ адекватний показник середнього рівня ста-
ли мати 55,6% студентів, в КГ 50%, відповідно до 
груп сталося покращення показників на 16,7% та 
5,6%. За іншими рівнями у ЕГ виявлено зменшення 
відсотку студентів з низьким рівнем на 16,6% і висо-
ким на 11,1% та збільшення з завищеним на 11,1% 
(p(χ2)=0,29, d(S)=0,06, p(D)=0,75). В КГ незначне 
зменшення кількості студентів з низьким і завищеним 
рівнями на 5,6% та збільшення з високим рівнем на 
5,6% (p(χ2)=0,74, d(S)=0,06, p(D)=0,74).

Не менш важливим складовою та критерієм пси-
хічного здоров’я є рівень тривожності [5]. Виявлені 

Таблиця 3
Показники оцінки інших людей студентів різної статі ЕГ та КГ, %

Студенти жіночої статі Студенти чоловічої статі
ЕГ КГ ЕГ КГ

до після до після до після до після
Занижена 27,3 16,1 16,7 16,7 22,2 5,6 27,8 22,2
Середня 36,4 48,2 58,3 58,3 38,9 55,6 44,4 50
Завищена 10,8 10,8 8,3 16,7 22,2 33,3 16,7 11,1
Висока 25,5 25 16,7 8,3 16,7 5,6 11,1 16,7

Рис. 4. Показники ситуативної тривожності в ЕГ та КГ, %
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нами дані щодо стану ситуативної тривожності (СТ) 
студентів показали, що на початку семестру високий 
її рівень мають 30% студентів ЕГ та 26% студентів КГ 
(рис. 4). Більша частина студентів мають задовільний 
рівень СТ, яку складають показники низького та по-
мірного рівню, відповідно до рівнів, в ЕГ вони скла-
дають 13,3 і 56,7% та в КГ 23,3 і 50,7%.

Наприкінці семестру було виявлено позитивну 
динаміку, щодо показників СТ в ЕГ, де на 6,7% змен-
шилась кількість студентів з високим рівнем та збіль-
шилась частка студентів з помірною та низькою три-
вожністю на 3,3% (p(χ2)=0,82, d(S)=-0,08, p(D)=0,54).

В КГ була виявлена статистично вірогідна нега-
тивна тенденція (p(χ2)=0,05, d(S)=0,21, p(D)=0,01), де 
показники помірної та низької тривожності зменши-
лися, а показники високої тривожності збільшилися 
на 17,2%.

Порівнюючи показники СТ студентів різної статі 
було виявлено, що у студенток ЕГ (58,3% яких мають 
помірну тривожність та 41,7% високу) після прове-

Таблиця 4
Показники ситуативної тривожності, %

Студенти жіночої статі Студенти чоловічої статі
ЕГ КГ ЕГ КГ

до після до після до після до після
Низька 0 0 25,5 12,5 22,2 27,8 16,7 11,1
Помірна 58,3 58,3 45,5 39,3 55,6 61,1 66,7 61,1
Висока 41,7 41,7 29,1 48,2 22,2 11,1 16,7 27,8
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Рис. 5. Показники Особистісної тривожності, %

дення експерименту показники не змінилися (рис. 4), 
коли в КГ було виявлено негативну тенденцію до 
збільшення відсотку студенток з високим рівнем СТ 
на 19,1% (p(χ2)=0,07, d(S)=0,23, p(D)=0,02). В ЕГ та 
КГ студентів чоловічої статі також більшість, що скла-
дає близько половини респондентів, мають помірний 
рівень тривожності (табл. 4). Наприкінці семестру, в 
ЕГ зменшився відсоток студентів з високим рівнем на 
11,1% та відповідно збільшився в помірною та низь-
кою тривожністю (p(χ2)=0,66, d(S)=-0,13, p(D)=0,44). 

Особистісна тривожність (ОТ) характеризуєть-
ся як стійка схильність сприймати велику кількість 
ситуацій як загрозливі та реагувати на такі ситуації 
станом тривоги. Дослідження рівня ОТ студентів по-
казало, що високий рівень мають 38,4% студентів ЕГ 
та 33,3% осіб КГ (рис. 5).

В КГ навпаки показники мали тенденцію до їх під-
вищення, що свідчить про їх погіршення (p(χ2)=0,69, 
d(S)=0,14, p(D)=0,39). Таким чином, можна зазначи-
ти, що в ЕГ студентів чоловічої статі показники СТ 
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покращилися, коли у студенток вони залишилися без 
змін та в КГ в обох групах виявлено негативну дина-
міку показників СТ, причому у жінок сила та напря-
мок змін більший, у ніж у чоловіків.

Більшість студентів обох груп мають помірний 
рівень тривожності, який в ЕГ складає 52,1% в КГ 
60%. Після проведеного експерименту в обох групах 
було виявлено незначне зменшення відсотку студен-
тів з високою тривожністю та збільшення з помір-
ною. Вірогідність змін в ЕГ групі складає (p(χ2)=0,97, 
d(S)=-0,02, p(D)=0,85), в КГ (p(χ2)=0,96, d(S)=-0,03, 
p(D)=0,81).

Дані отримані окремо для студентів різної статі 
показали, що у студенток ЕГ на початку семестру ви-
сокий рівень тривожності мають 41,8% студенток ЕГ 
та 50% КГ (табл. 5), коли у студентів чоловічої статі 
ці показники практично в двоє менші та складають в 
ЕГ 27,8% та в КГ 22,2%. Помірний рівень тривожнос-
ті мають більшість студентів обох груп різної статі, 
окрім студенток КГ, де більшість мають високий рі-
вень.

Наприкінці семестру в обох групах студентів жі-
ночої статі було виявлено позитивну динаміку у бік 
зниження показників ОТ, вірогідність отриманих да-
них в ЕГ складає (p(χ2)=0,96, d(S)=-0,02, p(D)=0,82), 
в КГ (p(χ2)=0,91, d(S)=-0,08, p(D)=0,72). У студентів 
чоловічої статі показники не змінилися.

висновки.
Результати проведеної роботи показали:
1. після проведення занять з розвитку валеологіч-

ної культури серед студентів першого курсу в ЕГ було 
виявлено тенденцію до покращення показників само-
оцінки, очікуваної самооцінки, оцінки інших людей, 
ситуативної та особистісної тривожності, коли в КГ 
зазначені показники практично не змінилися;

2. при порівнянні даних, отриманих окремо для 
студентів різної статі після проведення занять були 

отримані більш кращі показники самооцінки і осо-
бистісної тривожності у студенток та очікуваної само-
оцінки, оцінки інших людей, ситуативної тривожності 
серед студентів чоловічої статі;

3. за усіма показниками значущі зміни були отри-
мані за показниками очікуваної самооцінки серед жі-
нок ЕГ у бік покращення та зниження показників СТ 
серед студентів КГ.

В подальшому планується визначити вплив занять 
з розвитку валеологічної культури здоров’я студентів 
на показники стану фізичного здоров’я.
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Таблиця 5
Показники особистісної тривожності, %

Студенти жіночої статі Студенти чоловічої статі
ЕГ КГ ЕГ КГ

до після до після до після до після
Низька 9,1 8,9 8,3 8,3 11,1 11,1 5,6 5,6
Помірна 49,1 51,8 41,7 50 61,1 61,1 72,2 72,2
Висока 41,8 39,3 50 41,7 27,8 27,8 22,2 22,2
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Фізична підготовленість випускників з різним 
рівнем професійної готовності й соматотипами 

на етапах навчання у вищому військовому 
навчальному закладі сил цивільного захисту

Гоншовський В.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Анотації:
Розглянуто динаміку показ-
ників фізичної підготовле-
ності рятувальників з різ-
ними рівнями професійної 
готовності й соматотипами. 
Досліджували 79 курсантів. 
Сформована батарея із 14 
тестів. Професійну готов-
ність випускників визначали 
за результатами державно-
го іспиту. Виявлено значні 
розбіжності між курсантами-
відмінниками та курсантами 
з нижчими рівнями профе-
сійної готовності. Показана 
необхідність урахування да-
них курсантів-відмінників при 
формуванні оптимального 
змісту фізичної підготовки. 

Гоншовский В. Физическая подготовлен-
ность выпускников с различным уровнем 
профессиональной готовности и сомато-
типами на этапах обучения в высшем во-
енном учебном заведении сил гражданской 
обороны. Рассмотрена динамика показателей 
физической подготовленности спасателей с 
разными уровнями профессиональной готов-
ности и соматотипами. Исследовали 79 курсан-
тов. Сформированная батарея из 14 тестов. 
Профессиональную готовность выпускников 
определяли по результатам государственных 
экзаменов. Выявлены значительные расхожде-
ния между курсантами-отличниками и курсан-
тами с низшими уровнями профессиональной 
готовности. Показана необходимость учета 
данных курсантов-отличников при формиро-
вании оптимального содержания физической 
подготовки. 

Gonshovsky V. Physical qualification 
of school-leavers with different level of 
professional readiness and somatotypes 
at the stages of studying in the military 
institution of higher education of the 
forces of civil defence. The dynamics of 
indexes of physical preparedness of rescu-
ers is considered with the different levels of 
professional readiness and somatotypes. 
Probed 79 students. Formed battery from 
14 tests. Professional readiness of gradu-
ating students was determined on results 
state examinations. Considerable diver-
gences are exposed between excellent stu-
dent and students with the lower levels of 
professional readiness. The necessity of ac-
count of these excellent student is rotined at 
forming of optimum maintenance of physi-
cal preparation. 

Ключові слова:
курсанти, рятувальники, 
професійна готовність, фі-
зична підготовленість, со-
матотип, навчання. 

курсанты, спасатели, профессиональная го-
товность, физическая подготовленность, 
соматотип, обучение. 
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teaching.

вступ.1

Фізична підготовка є одним з найважливіших ком-
понентів загальної підготовки фахівця з ліквідації на-
слідків надзвичайних ситуацій (надалі - рятувальник) 
до виконання своїх професійних обов’язків. Повною 
мірою це стосується воєнізованих підрозділів цивіль-
ного захисту [8]. 

Аналіз документальних матеріалів [7–10] свід-
чить, що зміст фізичного виховання курсантів-
рятувальників упродовж навчання у вищому військо-
вому навчальному закладі (ВВНЗ) та курсантів, які 
навчаються за іншими військовими спеціальностями, 
не відрізняються між собою. Крім цього, відсутні вка-
зівки цих нормативних документів щодо індивідуалі-
зації їхньої фізичної підготовки в процесі навчання.

Виявлена ситуація не відповідає сучасним поло-
женням теорії і методики фізичного виховання щодо 
розвитку фізичних якостей тих, хто займається [5; 6; 
13–15]. Зокрема, чинний зміст фізичного вихован-
ня курсантів-рятувальників не відзначається чітким 
професійно-прикладним спрямуванням, він не перед-
бачає врахування індивідуальних морфофункціональ-
них особливостей курсантів та не містить модельно-
цільових характеристик важливих для професійної 
діяльності показників фізичної підготовленості як 
невід’ємного складника системи управління остан-
ньою в процесі фізичного виховання. Що стосується 
досліджень в означеному напрямі, то вони є поодинокі 
[1; 3; 4; 11], а відтак лише започатковують розв’язання 
виокремленої науково-прикладної проблеми. 

Отже необхідно проведення досліджень, спря-
мованих на вдосконалення підходів до формування 
© Гоншовський В., 2010

змісту фізичної підготовки курсантів-рятувальників 
узагалі та майбутніх фахівців із цивільного захисту 
населення зокрема, що ґрунтується на сучасних до-
сягненнях галузевої науки. 

Робота виконується згідно із 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 фізично-
го виховання учнів та студентів» (номер державної 
реєстрації 0107U000771).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - визначити наявність або 

відсутність розбіжностей у вияві показників фізичної 
підготовленості фахівців-рятувальників з різними 
рівнями професійної готовності й соматотипами на 
етапах навчання у ВВНЗ за чинним змістом фізичного 
виховання. 

Методи та організація дослідження. Під час 
дослідження використовували такі групи методів: 
загальнонаукові - аналіз, синтез, узагальнення, 
систематизацію, порівняння; педагогічні - тестування, 
спостереження, лонгітюдинальний констатуючий 
експеримент; математико-статистичні. Досліджували 
79 курсантів, які у 2004 і 2005 роках розпочали, у 2008 
і 2009 - закінчили навчання у військово-інженерному 
інституті Подільського державного аграрно-
технічного університету. Для вирішення завдань 
дослідження сформували батарею із 14 тестів, які 
широко використовуються в практиці, відповідають 
усім метрологічним вимогам [12] і дозволяють оцінити 
розвиток таких фізичних якостей: швидкісних (біг 20 
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м з ходу); швидкісно-силових (стрибок у довжину з 
місця, метання набивного м’яча сидячи); силових 
(кистьова, станова динамометрія); гнучкості (нахил 
уперед сидячи, викрут мірної лінійки за спину); 
координації у циклічних (човниковий біг 3х10 м) та 
акробатичних рухових діях (три перекиди вперед); 
швидкісної (біг 100 м), загальної (біг 3000 м), статичної 
силової (вис на зігнутих руках) та витривалості у 
складнокоординаційній руховій діяльності (загальна 
контрольна вправа на смузі перешкод). Професійну 
готовність курсантів-випускників визначали за 
результатами державного іспиту, а саме тієї частини, 
що пов’язана із виконанням визначених директивними 
документами [8] практичних завдань, які характери-
зують їхню практичну військово-прикладну підготов-
леність. Діагностику соматотипу здійснювали за ме-
тодикою Штефко-Островського, модифіковану С. С. 
Дарською [2]. 

Дослідження організували так. На початку навчан-
ня всіх курсантів розподілили на групи залежно від 
їх соматотипів. Упродовж чотирьох років навчання, а 
саме на початку і наприкінці першого та наприкінці 
всіх наступних років проводили тестування, спрямо-
ване на визначення показників фізичної підготовле-
ності всіх курсантів. Наприкінці навчання у ВВНЗ 
(четвертий курс) отримали дані про результати скла-
дання цими курсантами випускних іспитів, після чого 
за цими результатами в кожному соматотипі сфор-
мували дві підгрупи - курсантів-відмінників (КВ) та 
курсантів з нижчими від високого рівнями практичної 
військово-прикладної підготовленості (КН). У кожній 
виокремленій підгрупі вивчали вияв показників фі-
зичної підготовленості курсантів на етапах навчання 
у ВВНЗ. 

Результати дослідження
На початку навчання у ВВНЗ всі курсанти мали 

астеноїдний, торакальний або м’язовий соматоти-
пи. Частка представників астеноїдного соматоти-
пу в загальній вибірці склала 13,9 % (11 курсантів), 
торакального - 58,2 % (46), м’язового - 27,9 % (22). 
Повторна діагностика соматотипу цих курсантів на-
прикінці навчання засвідчила відсутність випадків 
його зміни, тобто підтвердила висновок фахівців [2; 
12] про стабільність цього інтегрального показника 
індивідуальності людини. 

 Результати складання цими курсантами державно-
го іспиту, спрямованого на визначення їх практичної 
професійно-прикладної підготовленості, засвідчили, 
що 36,4 % або 4 представника астеноїдного соматоти-
пу відповідали високому (оцінка «5»), інші 63,6 % (7) 
- середньому і низькому рівням такої підготовленості. 
Кількість представників торакального соматотипу з 
високим рівнем склала 52,2 % (24 особи), з нижчими 
від високого - 47,8 % (22), а представників м’язового - 
відповідно 50 і 50 % (по 11). 

Вивчення на кожному етапі навчання за чинним 
змістом фізичного виховання показників фізичної під-
готовленості курсантів кількісно найчисельніших со-
матотипів (торакального і м’язового), яких за резуль-
татами державного іспиту віднесли до підгрупи КВ 

або підгрупи КН, виявило таке. На початку навчання 
курсанти торакального соматотипу підгрупи КВ від-
значалися набагато кращими показниками абсолют-
ної сили, швидкісних якостей, загальної, швидкісної 
витривалості та витривалості у складнокоординацій-
ній руховій діяльності порівняно з підгрупою КН, але 
нижчими у вияві координації в акробатичних рухових 
діях (табл. 1).

У підгрупах курсантів м’язового соматотипу на 
початку навчання виявили такі розбіжності: у КВ 
показники абсолютної сили, швидкісних якостей, 
швидкісно-силових у стрибках, координації в акро-
батичних рухових діях і швидкісної витривалості 
були кращі ніж у КН; в останніх такою розбіжністю 
відзначався показник швидкісно-силових якостей у 
метаннях, оскільки результат склав 5,1±0,11 м проти 
4,1±0,29 м у КВ (р<0,01).

Отримані дані засвідчили певну перевагу першо-
курсників торакального і м’язового соматотипів під-
груп КВ над першокурсниками цих соматотипів, але 
віднесених до підгруп КН, у їхній фізичній підготов-
леності на початку навчання у ВВНЗ. Зазначене вказу-
вало на можливу розбіжність динаміки досліджуваних 
показників упродовж навчання курсантів цих підгруп 
за чинним змістом фізичного виховання.

Проведений у зв’язку з цим аналіз зміни показни-
ків фізичної підготовленості впродовж кожного року 
навчання у ВВНЗ виявив таке. Торакальний сомато-
тип. Наприкінці першого року навчання у підгрупі 
КВ відбулося покращення швидкісних якостей та ви-
тривалості у складнокоординованій руховій діяльнос-
ті відповідно на 3,6 % і 3,8 % (р<0,05), тоді як у КН 
- тільки координації у циклічних локомоціях на 3,1 % 
(р<0,05). Інші досліджувані показники у підгрупах за-
лишилися на досягнутому рівні (р>0,05).

Порівняння величин вияву показників фізичної 
підготовленості курсантів наприкінці навчального 
року засвідчило збільшення кількості тих, що суттє-
во відрізнялися у КВ та КН. Так у перших більши-
ми (на рівні р<0,05÷0,001) були значення показників 
абсолютної сили, показника швидкісних якостей, 
швидкісно-силових у метаннях, швидкісної, загальної 
витривалості та витривалості у складнокоординацій-
ній руховій діяльності. У КН кращим залишився (як 
на початку року) показник координації в акробатич-
них рухових діях.

Результати зміни показників упродовж навчально-
го року пов’язували із специфікою використаного у 
цей період змісту фізичного виховання, а саме із домі-
нуванням у ньому завдань з навчання значній кількос-
ті нових рухових дій при меншій увазі до покращен-
ня фізичної підготовленості курсантів. Розбіжності у 
величинах вияву показників наприкінці навчального 
року пов’язували з вищим вихідним розвитком вище-
зазначених фізичних якостей курсантів підгрупи КВ 
порівняно з курсантами підгрупи КН. 

Упродовж ІІ року навчання у КВ виявили такі змі-
ни показників фізичної підготовленості: на 45,2 % 
покращилася статична силова витривалість, на 3,2 і 
6,3 % - координація у циклічних локомоціях та акро-
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батичних рухових діях відповідно, 40 % - рухливість 
поперекового відділу хребта, 5,3 і 5,7 % - швидкісна 
витривалість та витривалість у складнокоординацій-
ній руховій діяльності (р<0,05÷0,001).

У підгрупі КН за цей період відбувалося також по-
кращення більшості зазначених показників фізичної 
підготовленості, а саме: статична силова витривалість 
збільшилася на 29,5 %, координація у циклічних ло-
комоціях і акробатичних рухових діях - на 3,8 та 11,6 
% відповідно, швидкісна, загальна витривалість і ви-
тривалість у складнокоординаційній руховій діяль-
ності - на 3,9, 4,7 та 10,2 % (р<0,05÷0,001). Водночас 
в останніх суттєвим покращенням (р<0,001) відзнача-
лися швидкісні якості (8,6 %) та швидкісно-силові у 
стрибках (4,6 %), тоді як у КВ показники цих якостей 
залишилися на досягнутому рівні. Такою розбіжністю 
відзначалася також зміна рухливості плечових сугло-
бів, але вже на користь курсантів підгрупи КВ, у яких 
вона покращилася на 40 %, тоді як у курсантів підгру-
пи КН відзначалася тільки такою тенденцією (приріст 
11,7 %; р>0,05). 

Що стосується розбіжностей між величинами вия-
ву досліджуваних показників наприкінці навчального 
року, то у КВ кращими (р<0,05÷0,001) порівняно з КН 
були значення абсолютної сили, швидкісної витрива-
лості та витривалості у складнокоординаційній рухо-
вій діяльності, у КН, як і раніше - значення показника 
координації в акробатичних рухових діях. 

Отримані результати пов’язували з вищим вихід-
ним рівнем вияву відповідних фізичних якостей кур-
сантів підгрупи КВ порівняно з курсантами підгрупи 
КН та однаковою тенденцією зміни у них показни-
ків фізичної підготовленості упродовж навчального 
року.

Упродовж ІІІ курсу зміна досліджуваних показни-
ків відзначалася такими особливостями. У КН на 7,2 
% покращилася сила кисті провідної кінцівки, на 9,1 
% - сила м’язів-розгиначів спини, а також швидкісно-
силові якості у метаннях (5,3 %), рухливість у пле-
чових суглобах (10,7), витривалість у складнокоор-
динаційній руховій діяльності (10,0), але на 13,1 % 
погіршилася координація в акробатичних рухових діях 
(р<0,05÷0,001). У КВ суттєвою позитивною зміною 
відзначався показник швидкісних якостей (12,9 %), 
швидкісно-силових у стрибках і метаннях (відповідно 
5,9 і 13,4 %), координації у циклічних локомоціях та 
акробатичних рухових діях (5,1 і 11,5 %), швидкісна, 
загальна і витривалість у складнокоординаційній ру-
ховій діяльності (3,5, 4,8 і 4,1 %) (р<0,05÷0,001). 

Порівняння величин вияву показників курсантів 
КВ та КН наприкінці навчального року засвідчило 
таке: у перших значно більшими порівняно з другими 
були значення абсолютної сили, швидкісних якостей, 
швидкісно-силових у стрибках і метаннях, координа-
ції у циклічних локомоціях і акробатичних рухових 
діях, а також досліджуваних виявів витривалості; у 
других кращим було тільки значення показника рух-
ливості у плечових суглобах.

Наприкінці навчання у ВВНЗ встановили, що впро-
довж IV курсу у КВ покращився показник швидкісно-

силових якостей у метаннях (приріст 6,2 %) та коор-
динації в акробатичних рухових діях (10,8 %), тоді як 
у КН - показник швидкісно-силових якостей у стриб-
ках (4,9), координації в акробатичних рухових діях 
(18,4), швидкісна (3,1) і загальна (4,0) витривалість 
(р<0,05÷0,001). 

Порівняння величин вияву досліджуваних показ-
ників фізичної підготовленості засвідчило, що напри-
кінці навчального року вони були значно більші у КВ 
ніж у КН, за винятком координації у циклічних ло-
комоціях, рухливості у поперековому відділі хребта, 
вияв яких у підгрупах між собою практично не від-
різнявся, та рухливості у плечових суглобах, значення 
якої були краще у курсантів підгрупи КН порівняно з 
курсантами підгрупи КВ.

Дані динаміки досліджуваних показників курсан-
тів за весь чотирирічний період навчання у ВВНЗ за 
чинним змістом фізичного виховання засвідчили таке. 
У КВ суттєвим (р<0,05÷0,001) зростанням відзнача-
лась абсолютна сила, приріст якої склав 18,8 %, тоді 
як у КН - 14, 8 %, статична силова витривалість (від-
повідно 64,3 і 58 %), швидкісні якості (16 і 13,5 %), 
швидкісно-силові у метаннях (17,6 і 11,7 %) та стриб-
ках (10,5 і 10,1 %), координація у циклічних локомо-
ціях (10,6 і 7,5 %) та акробатичних рухових діях (29,3 
і 20 %), швидкісна (9,6 і 8,3 %), загальна (10,1 і 7,9 
%) та витривалість у складнокоординаційній руховій 
діяльності (18,6 і 23,3 %). У КН також на 11,8 % по-
кращилася рухливість у плечових суглобах (р<0,001), 
тоді як у КВ - тільки на 4,8 % (р>0,05), тобто відзнача-
лася лише тенденцією до покращення. Аналогічною 
тенденцією відзначалися інші досліджувані показни-
ки курсантів дослідних підгруп. 

М’язовий соматотип. Наприкінці І курсу у КВ 
не виявили показників фізичної підготовленості, які 
відзначалися суттєвою (на рівні р<0,05÷0,01) зміною 
своїх значень, тоді як у КН покращенням на 5,1 % 
характеризувався показник швидкісних якостей, на 
2,3 і 5,1 % - показник координації у циклічних ло-
комоціях та акробатичних рухових діях відповідно 
(табл. 2). 

Порівняння величин вияву досліджуваних показ-
ників наприкінці навчального року засвідчило таке: 
у КВ порівняно з КН кращими (на рівні р<0,05÷0,01) 
були значення показників абсолютної сили, швидкісно-
силових якостей у метаннях і швидкісної витривалос-
ті, тоді як у КН - показників координації у циклічних 
локомоціях і акробатичних рухових діях.

Виявлені розбіжності пов’язували із специфікою 
використаного у цей період змісту фізичного вихован-
ня, а саме домінування в ньому завдань із навчання 
значній кількості нових рухових дій при меншій увазі 
до покращення фізичної підготовленості курсантів. 
Розбіжності у величинах вияву показників наприкінці 
навчального року пов’язували з вищим вихідним роз-
витком вищезазначених фізичних якостей курсантів 
підгрупи КВ порівняно з курсантами підгрупи КН, 
що і зумовило таку відмінну динаміку відповідних 
показників. 

Упродовж ІІ року навчання у КВ виявили такі змі-
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ни показників фізичної підготовленості: на 3,6 % по-
кращилися швидкісні якості курсантів, на 27 і 5,9 % 
- швидкісно-силові якості у метаннях і стрибках від-
повідно, 3 % - координація в акробатичних рухових 
діях, 3 і 7,1 % - швидкісна витривалість та витрива-
лість у складнокоординаційній руховій діяльності 
(р<0,05÷0,001).

У підгрупі КН за цей період відбувалося покращен-
ня більшості зазначених показників, а саме: швидкіс-
них якостей - на 5,4 %, швидкісно-силових у стрибках 
- на 5,1 %, швидкісної витривалості та витривалості у 
складнокоординаційній руховій діяльності - відповід-
но на 4,5 і 7,8 % (р<0,05÷0,001). Щодо розбіжностей 
між величинами вияву досліджуваних показників на-
прикінці навчального року, то у КВ кращими (на рівні 
р<0,05÷0,001) порівняно з КН були значення абсолют-
ної сили, швидкісно-силових якостей у стрибках і ме-
таннях, тоді як в останніх таким не відзначався жоден 
показник. 

Отримані результати пов’язували з вищим вихід-
ним рівнем вияву відповідних фізичних якостей кур-
сантів підгрупи КВ порівняно з курсантами підгрупи 
КН та практично однаковою тенденцією зміни показ-
ників їх фізичної підготовленості впродовж навчаль-
ного року.

Упродовж ІІІ курсу у КВ покращенням відзнача-
лася абсолютна сила м’язів-розгиначів спини (приріст 
8,6 %), статична силова витривалість (20,2), швид-
кісні (3,8), швидкісно-силові якості у стрибках (3,6), 
координація у циклічних локомоціях (3,1), швидкісна 
(4,8), загальна (7,0) та витривалість у складнокоорди-
наційній руховій діяльності (8,4) (р<0,05÷0,001). У 
КН такою зміною відзначався показник швидкісно-
силових якостей (6,7 % у стрибках, 11,3 % - мета-
ннях), координації в акробатичних рухових діях (7,8), 
рухливості у плечових суглобах (14,1), швидкісної, 
загальної витривалості та витривалості у складноко-
ординаційній руховій діяльності (відповідно 5,1, 4,1 і 
8,4 %) (р<0,05÷0,001). 

Порівняння величин вияву показників у дослід-
них підгрупах наприкінці навчального року засвідчи-
ло таке: у КВ порівняно з КН значно більшими були 
значення показників абсолютної сили, швидкісних 
якостей, швидкісно-силових у стрибках і загальної 
витривалості, тоді як в останніх - тільки показник 
рухливості плечових суглобів. 

Упродовж останнього IV курсу у КВ суттєвою змі-
ною відзначався тільки показник координації у цикліч-
них локомоціях, який погіршився на 1,4 % (р<0,01). У 
КН зміни досліджуваних показників були незначні, 
тобто величини їх вияву залишилися на досягнутому 
рівні. Порівняння цих величин засвідчило, що напри-
кінці навчального року у КВ порівняно з КН кращими 
були показники абсолютної сили, швидкісно-силових 
якостей у стрибках, швидкісної, загальної витрива-
лості та витривалості у складнокоординаційній ру-
ховій діяльності, у КН - тільки показник рухливості 
плечових суглобів. 

Дані динаміки показників фізичної підготовленос-
ті курсантів за весь чотирирічний період навчання у 

ВВНЗ за чинним змістом фізичного виховання засвід-
чили таке. У КВ суттєво (р<0,05÷0,001) покращились 
усі досліджувані показники, за винятком сили кисті 
непровідної руки, у КН - за винятком сили кисті про-
відної і непровідної руки, а також рухливості у попе-
рековому відділі хребта. 

висновки:
1. Аналіз наукових і документальних джерел ви-

явив протиріччя між положеннями теорії фізичного 
виховання щодо фізичної підготовки професійно-
прикладного спрямування та їх реалізацією у чинно-
му змісті майбутніх рятувальників упродовж навчан-
ня у вищому військовому навчальному закладі, що 
засвідчує необхідність приведення останнього в узго-
дженість з визначеними організаційно-методичними 
положеннями. 

2. Наприкінці навчання у вищому військовому на-
вчальному закладі в кожному соматотипі виокремлю-
ються курсанти, фізична підготовленість яких забез-
печує їм оцінку «відмінно» у виконанні практичних 
військово-прикладних завдань, та курсантів з нижчи-
ми оцінками в зв’язку з нижчою фізичною підготов-
леністю.

3. У кожному соматотипі щорічні зміна та вияв 
показників фізичної підготовленості курсантів-
відмінників та курсантів з нижчими рівнями прак-
тичної військово-прикладної підготовленості суттєво 
відрізняються, що є однією з причин досягнення ними 
наприкінці навчання неоднакових величин вияву цих 
показників, та як наслідок - зазначений стан профе-
сійної готовності за результатами виконання визна-
чених державним іспитом практичних військово-
прикладних завдань. 

Подальші дослідження необхідно спрямувати на 
вивчення факторної структури і взаємозв’язків змі-
ни показників фізичної підготовленості курсантів-
відмінників різних соматотипів у кожний рік навчання 
за чинним змістом фізичного виховання для розро-
блення ефективнішого, передусім в аспекті диферен-
ційованого, змісту фізичної підготовки всіх курсантів 
на етапах їх навчання у ВВНЗ за спеціалізацією «ци-
вільний захист». 
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Застосування фізичних вправ для реабілітації хворих 
на рак легень після оперативного лікування

Димова О.В., Євдокімов Є.І.
Інститут здоров’я спорту та туризму 

Класичний приватний університет

Анотації:
Розглянуто результати застосу-
вання реабілітаційного комплексу 
дихальних вправ для хворих. У до-
слідженні взяли участь 16 пацієн-
тів жінок та чоловіків. Вік пацієнтів 
від 46 до 60 років. Вплив фізичних 
вправ оцінювався за традиційними 
показниками функції зовнішньо-
го дихання. Розроблено комплекс 
дихальних вправ на основі східних 
дихальних систем. Комплекс скла-
дається з вправ на прискорення ви-
никнення постійних компенсацій і 
зменшення проявів післяоперацій-
ної дихальної недостатності. Комп-
лекс застосовувався в ранньому 
післяопераційному періоді. Вста-
новлено позитивний вплив запро-
понованого комплексу дихальних 
вправ на ступінь і терміни віднов-
лення показників функціонального 
стану дихальної системи.

Дымова Е.В., Евдокимов Е.И. Примене-
ние физических упражнений для реаби-
литации больных раком легких после 
оперативного вмешательства. Рассмо-
трены результаты применения реабилита-
ционного комплекса дыхательных упражне-
ний для больных. В исследовании приняли 
участие 16 пациентов женщин и мужчин. 
Возраст пациентов от 46 до 60 лет. Влияние 
физических упражнений оценивалось по 
традиционным показателям функции внеш-
него дыхания. Разработан комплекс дыха-
тельных упражнений на основе восточных 
дыхательных систем. Комплекс состоит из 
упражнений на ускорение возникновения 
постоянных компенсаций и уменьшение 
проявлений послеоперационной дыхатель-
ной недостаточности. Комплекс применял-
ся в раннем послеоперационном периоде. 
Установлено положительное влияние пред-
ложенного комплекса на степень и сроки 
восстановления показателей функциональ-
ного состояния дыхательной системы.

Dymova O.V., Evdokimov E.I. Appli-
cation of physical exercises for the 
rehabilitation of patients the cancer 
of lights after operative interference. 
The results of application of rehabilita-
tion complex of respiratory exercises are 
considered for patients. 16 patients of 
women and men took part in research. 
Age of patients from 46 to 60 years. Influ-
ence of physical exercises was estimated 
on the traditional indexes of function of 
the external breathing. The complex of 
respiratory exercises is developed on the 
basis of the east respiratory systems. A 
complex consists of exercises on the ac-
celeration of origin of permanent indem-
nifications and diminishing of displays of 
послеоперационной respiratory insuffi-
ciency. A complex was used in early after 
operating period. Positive influence of the 
offered complex is set on a degree and 
terms of renewal of indexes of the func-
tional state of the respiratory system.
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вступ.1

Фізичні вправи є однією з найбільш масових форм 
фізичної реабілітації, яка застосовується при різнома-
нітних станах людини. Але, існують стереотипи щодо 
їх неможливості застосування при деяких хворобах, 
наприклад в онкологічній практиці. Дослідження, які 
виконуються на кафедрі фізичної реабілітації  Класич-
ного приватного університету переконливо свідчать 
про те, що заняття фізичною культурою осіб з онко-
патологією, після проведеного радикального лікуван-
ня значно поліпшують функціональний стан хворих 
та мають спрямованість на їх фізичну та соціально-
психологічну  реабілітацію [3,4,5].

Рак легень є однією з найбільш важливих проблем 
онкології як в нашій країні, так і світі. У структурі 
статевої онкологічної захворюваності чоловічого на-
селення України перше місце належить раку легень 
(22,3-25,3%); кількість хворих з цією патологією що-
річно збільшується [8].

Окрім такої значної захворюваності, особливо у 
чоловіків, також необхідно відзначити надзвичайно 
високий рівень смертності від цієї пухлини в осіб 
обох статей: від раку легенів щороку гинуть 13 187 
чоловіків і 2398 жінок [1].

Основним методом лікування раку легень зали-
шаються радикальні хірургічні операції, зокрема ло-
бектомія та пульмонектомія [7]. Виконання хірургіч-
них втручань на легенях пов’язано з досить  високим 
ризиком виникнення післяопераційних ускладнень 
(у тому числі післяопераційної дихальної недостат-
ності) [9].  Збільшення тривалості життя онкохворих 
вимагає нових підходів до відновлення їхнього фізич-
ного стану [6]. Останнім часом вітчизняні дослідни-
© Димова О.В., Євдокімов Є.І., 2010

ки приділяють значну увагу заходам реабілітації при 
різноманітних порушеннях та захворюваннях. Разом 
з тим, питання фізичної реабілітації пацієнтів, про-
оперованих з приводу раку легень, висвітлені недо-
статньо, тому що більшість вітчизняних методик при 
радикальному лікуванні раку легень були розроблені 
в останній чверті минулого століття, відомі іноземні 
реабілітаційні розробки не адаптовані до вітчизняних 
соціально-економічних умов, вимог та особливостей 
лікувально-відновного процесу [6]. У доступних нам 
виданнях дихальні вправи як засіб реабілітації хворих 
на рак легень після оперативного лікування описані 
загальними положеннями і майже  не містять конкрет-
них комплексів і опису їхнього впливу на функціональ-
ний стан респіраторної системи даного контингенту. 
Проблема післяопераційної дихальної недостатності 
у цих пацієнтів залишається відкритою. Необхідне 
створення реабілітаційних програм, сутність яких має 
бути в розробці науково обґрунтованої і зорієнтованої 
на результат стратегії реабілітації, виборі методів і за-
собів, встановлення короткострокових і довгостроко-
вих завдань реабілітації [2] хворих після радикальних 
операцій з приводу раку легень. 

Робота виконана за планом науково-дослідної ро-
боти кафедри фізичної реабілітації Інституту здоров’я, 
спорту та туризму Класичного приватного університе-
ту «Теоретико-методичні засади фізичного виховання 
і фізичної реабілітації різних груп населення» номер 
державної реєстрації 0107U004193.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Виходячи з розуміння патофізіологічного механізму 

післяопераційної дихальної недостатності можна 
зробити припущення, що створення адаптованого 
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комплексу дихальних вправ може прискорити 
виникнення постійних компенсацій у хворих на рак 
легень після оперативного лікування.

Тому метою цієї роботи стали розробка 
реабілітаційного комплексу дихальних вправ для 
хворих після радикальних операцій з приводу раку 
легень, апробація та оцінка його ефективності.

Організація дослідження. Дослідження було про-
ведене на базі торакального відділення Запорізького 
обласного клінічного онкологічного диспансеру. У 
дослідженні взяли участь 16 пацієнтів обох статей, 
хворих на рак легень, без супутніх захворювань, в 
яких планувалися і були виконані радикальні опера-
ції, а саме лобектомії,  білобектомії.  Критеріями для 
відбору в групи дослідження стали: діагноз – у дослі-
дженні брали участь пацієнти зі встановленим діагно-
зом злоякісної пухлини легені; відсутність в анамнезі 
супутніх важких захворювань і протипоказань до опе-
рації; виконана без ускладнень радикальна операція 
(лоб-  або білобектомія); відсутність протипоказань 
до проведення фізичної реабілітації; вік пацієнтів – 
від 46 до 60 років. 

Середній вік обстежуваних становив 56,65±2,72 
років. Методом вибірки за типом операції було сфор-
мовано дві ідентичні групи по 8 осіб обох статей у 
кожній. До першої групи увійшли 8 хворих на рак 
легенів, в яких були виконані радикальні операції, а 
саме лобектомії (5 осіб), білобектомії (3 особи), яки 
отримували типове лікування і стаціонарне спостере-
ження без додаткових занять з фізичної реабілітації. 
До другої групи увійшли 8 хворих на рак легень без 
супутніх захворювань після лобектомій (5 осіб), біло-
бектомій (3 особи) з якими, за їх бажанням проводи-
лися заняття з фізичної реабілітації з використанням 
запропонованого комплексу дихальних вправ.

Функціональні показники зовнішнього дихання 
пацієнтів досліджували за допомогою діагностичного 
комплексу “Пульмовент-2” з використанням системи 
автоматичного діагнозу та належних величин. 

Початкові дослідження полягали у зборі інформа-
ції щодо визначення функціонального стану дихаль-
ної системи пацієнтів, яким були виконані лобектомії 
та білобектомії. Кінцеві дослідження здійснювали пе-
ред випискою пацієнтів зі стаціонару (в середньому 
на 12-ий день після операції).

Результати дослідження та їх обговорення.
Під час вибору основних методів дослідження ми 

керувалися вимогами щодо їх відповідності постав-
леним завданням та можливістю об’єктивної оцінки 
функціонального стану дихальної системи обраного 
контингенту пацієнтів. Всі показники отримані під 
час дослідження оброблялися за допомогою матема-
тичних методів статистики, достовірність отриманих 
статистичних даних аналізувалася за параметричним 
t-критерієм Ст’юдента.

Поряд з медикаментозною терапією з урахуванням 
індивідуальних особливостей хворим був  запропо-
нований комплекс дихальних вправ, який відповідав 
наступним завданням реабілітаційної програми для 
контингенту з даною патологією: нормалізація біо-
механіки дихання за рахунок зменшення больового 

синдрому і активізації вентиляції не зачеплених опе-
рацією ділянок легеневої тканини; евакуація і роз-
смоктування транссудату із порожнин; стимуляція 
заживлення післяопераційної рани; профілактика 
грубого спайкоутворення; підвищення ефективності 
кашлю і поліпшення дренування уражених ділянок 
бронхіальної прохідності; підвищення ефективності 
роботи дихальної мускулатури і, таким чином, зни-
ження активності інфекційного запалення в легенях.

Вправи призначали на 1 – 2-й добу після операції, 
при задовільному стані хворого.  Розпочинали заняття 
дихальною гімнастикою з відкашлювання, яке не по-
винно подразнювати слизову дихальних шляхів і має 
звільнити їхню прохідність. Пацієнт навчається ви-
конанню нижнього (діафрагмального) дихання. При 
вдиху живіт підіймається, а грудна клітка залишаєть-
ся нерухомою. Дихання відбувається через ніс, що 
сприяє правильному розправленню легень. Ця вправа 
активізує роботу діафрагми, сприяє дренуванню і про-
хідності дихальних шляхів і плевральної порожнини 
(через дренажні трубки). Виконання вправи навчає 
свідомому контролю і координації дихання. Викону-
ється відповідно загального стану пацієнта 5-10 разів 
у довільному режимі. Після вправи пропонується від-
харкування, яке, як правило, продуктивніше за попе-
реднє.

Наступними етапами занять постають вправи на 
середнє (грудне) та верхнє (ключичне) дихання. При 
грудному диханні контролюється нерухомість під час 
вдиху черевної стінки і плечей.  При верхньому ди-
ханні нерухомими мають бути стінка живота та грудна 
клітка, поверхневий вдих відбувається з відведенням 
плечей вгору і вперед, а на видиху їх опущенням. Ди-
хання так само виконується через ніс у довільному 
режимі.

В міру поліпшення стану пацієнтів і оволодіння 
вправами починається навчання повному диханню, 
яке включає в себе поступове виконання нижнього, 
середнього і верхнього етапів дихання і сприяє по-
вному розкриттю легень. Це складна координована 
вправа, яка стає основою запропонованого комплексу. 
До повного дихання додаються затримки дихання на 
вдиху або видиху, а потім на вдиху і видиху одночасно 
сумісно з постійним збільшенням амплітуди   коор-
динованих рухів верхніми кінцівками, що дає змогу 
включити до акту дихання допоміжні м’язи - пере-
дній, середній і задній драбинчасті м’язи ;    груднино-
ключично-сосковий; малий та великий грудний м’яз 
(нижня частина); підключичний м’яз; передні м’язи 
шиї (груднино-під’язичний, груднино-щитоподібний);  
верхня частина трапецієподібного м’язу, ромбоподіб-
ні м’язи,  м’яз-підіймач лопатки.

Після проведеної реабілітації в основній групі 
отримали наступні показники функції зовнішнього 
дихання, які представлені в таблиці 1. 

Життєва ємність легенів на вдиху (ЖЄЛвд)  групі 
склала 56,55±2,46% від належної, проти 50,29±0,92% 
у пацієнтів першої групи (Р<0,05). ЖЄЛвд достовір-
но зросла відносно попереднього післяопераційного 
показника (Р<0,05).  Дихальний об’єм (ДО) збіль-
шився до 0,75±0,04 відносно першої групи 0,63±0,03 
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(Р<0,05) і збільшився відносно попередніх показників 
(Р<0,05). Об’єм форсованого видиху (ОФВ1)  досто-
вірно покращився відносно післяопераційних даних 
(Р<0,05) і відносно показника, який спостерігався у 
пацієнтів, які не отримували  фізичну реабілітацію  
(Р<0,05) та склав 64,54±4,70% від належного, тоді як 
в першій групі він досяг лише 49,25±3,39%. Макси-
мальна вентиляція легень (МВЛ) після проведених 
реабілітаційних заходів склала 50,78±1,86% від на-
лежної, що є достовірно вище за попередній післяопе-
раційний показник (Р<0,01). 

Отримані дані можна трактувати, як свідоцтво по-
кращення як об’ємних, так і швидкісних показників 
спірограми, а загалом, демонструє поліпшення функ-
ціонального стану системи зовнішнього дихання у да-
ної групи пацієнтів. З метою впевнитись, що отримані 
результати залежать від застосування реабілітаційних 
заходів,  ми провели порівняння показників спірограм 
в обох групах пацієнтів на момент виписки. Результа-
ти представлені в таблиці 2.

Про швидшу нормалізацію функції зовнішнього 
дихання та оптимізацію дихання у післяоперацій-
ному періоді в основній групі свідчать більші, ніж 
у підгрупі порівняння, значення ЖЄЛвд ( на 12 %), 
зниження ХОД на 23%, що говорить про економіза-
цію альвеолярної вентиляції, більший на 31% показ-
ник ОФВ1, вірогідно, за рахунок збільшення дренажу 
та включення в акт дихання додаткової мускулатури. 
Це дає можливість стверджувати, що під час аналізу 
отриманих результатів дослідження встановлено по-
зитивний вплив запропонованого комплексу  фізичної 

реабілітації, який включає різні види фізичних вправ 
на ступінь і терміни відновлення показників функціо-
нального стану дихальної системи. 

висновки.
Запропонований комплекс, розроблений на основі 

східних дихальних систем, складався з вправ, спрямо-
ваних на прискорення виникнення постійних компен-
сацій і зменшення проявів післяопераційної дихальної 
недостатності. Встановлено позитивний вплив запро-
понованого комплексу дихальних вправ на ступінь і 
терміни відновлення показників функціонального ста-
ну дихальної системи. Післяопераційне застосування 
запропонованого комплексу дихальних вправ як засо-
бу фізичної реабілітації сприяє швидшій нормалізації 
функціонального стану системи зовнішнього дихання 
та оптимізації дихання у післяопераційному періоді.

Проведене дослідження не претендує на вичерпне 
вивчення всіх аспектів фізичної реабілітації хворих 
на рак легень після оперативного лікування у після-
операційному періоді. Подальшого з’ясування та вдо-
сконалення потребують питання удосконалення схем 
реабілітаційного обстеження хворих на рак легень, 
вивчення особливостей впливу дихальної гімнастики 
на розвиток компенсації та відновлення функціональ-
ного стану респіраторної системи хворих після ло-
бектомії або білобектомії у післялікарняному періоді;  
пошук нових засобів та методів реабілітації цього кон-
тингенту. Наступні дослідження будуть спрямовані в 
бік оцінки віддалених наслідків фізичної реабілітації 
після оперативних втручань с приводу раку легенів.

Таблиця 1 
Зміни показників функції зовнішнього дихання під впливом фізичної реабілітації.

Показники(%від належних) Після операції При виписці Р

ЖЄЛвд(%) 48,0±1,81 56,55±2,46 <0,05

ОФВ1(%) 48,05±4,99 64,54±4,70 <0,05

МВЛ(%) 42,88±1,77 50,78±1,86 <0,01

ДО(л) 0,62±0,04 0,75±0,04 <0,05

Таблиця 2 
Порівняльна оцінка показників функції  зовнішнього дихання при виписці в обох групах.

Показники (% від належних) Перша група Друга група Р

ЖЄЛвд(%) 50,29±0,92 56,55±2,46 <0,05

ОФВ1(%) 49,25±3,39 64,54±4,70 <0,05

ХОД(л) 14,61±0,93 11,30±0,61 <0,05

ДО(л) 0,63±0,03 0,75±0,04 <0,05
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Болюсотерапия в общей схеме восстановления 
утраченных функций нижних конечностей у больных 

после диафизарных переломов костей голеней
Железный А.Д.

Житомирський государственный технологический университет

Аннотации:
Рассмотрены результаты использо-
вания лечебной глины в качестве 
физиотерапевтического средства 
в общей схеме физической реаби-
литации больных. Адаптированы 
существующие методики лечения 
глиной для физической реабили-
тации больных. Рассмотренные 
химические компоненты местных 
глин. Представлены рекомендации 
к использованию глины с дозирова-
нием процедур при физической ре-
абилитации больных. В результате 
применения авторской методики у 
больных на 1-3 недели сократились 
сроки физической реабилитации.

Желєзний О.Д. Болюсотерапія в 
загальній схемі відновлення втрачених 
функцій нижніх кінцівок у хворих після 
діафізарних переломів костей гомілок. 
Розглянуто результати використання 
лікувальної глини як фізіотерапевтичного 
засобу у загальній схемі фізичної 
реабілітації хворих. Адаптовано існуючі 
методики лікування глиною для фізичної 
реабілітації хворих. Розглянуті хімічні 
компоненти місцевих глин. Представле-
но рекомендації до використання гли-
ни з дозуванням процедур при фізичній 
реабілітації хворих. У результаті застосу-
вання авторської методики у хворих на 
1-3 тижні скоротилися строки фізичної 
реабілітації.

Zhelezniy A.D. Bolustherapy in the gen-
eral chart of renewal of the lost func-
tions of lower extremities for patients 
after the diaphyseal fracture of bones 
of shins. The results of the use of medical 
clay are considered as a physical therapy 
mean in the general chart of physical re-
habilitation of patients. The existent meth-
ods of treatment clay are adapted for the 
physical rehabilitation of patients. Consid-
ered chemical components of local clays. 
Presented recommendation to the use of 
clay with the dosage of procedures during 
the physical rehabilitation of patients. As a 
result of application of author method for 
patients on 1-3 weeks the terms of physi-
cal rehabilitation grew short.

Ключевые слова:
реабилитация, перелом, глина, 
функция, конечности.
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 rehabilitation, break, clay, function, 
extremities.

введение.1

Переломы нижних конечностей – одни из наиболее 
частых травм у социально-активной и работоспособ-
ной части населения. Количество таких травм увели-
чивается год от года (в Житомирской области – 54% в 
2005 году, 57,2% - в 2010 году от числа обратившихся 
в лечебное учреждение). 

Поэтому реабилитация пострадавших актуальна и 
сложна. Сложна она еще и потому, что переломы ко-
стей нижних конечностей в 60-72% случаев приводят 
к стойким нарушениям двигательных функций, огра-
ничивают возможности самостоятельного передви-
жения на длительное время, что приводит к инвалид-
ности больного (в 61% случаев группа инвалидности 
остается на протяжении 3-4 лет, у 7-8% отмечается 
даже ухудшение состояния).

Специальная литература рассматривает три пе-
риода реабилитации больных после переломов костей 
нижних конечностей: иммобилизационный период, 
постиммобилизационный период и период восстанов-
ления [2, 3, 4, 7, 8].

В иммобилизационном периоде восстановление 
утраченных функций организма проводится по общей 
схеме: ЛФК (лечебная физкультура) – физиотерапия – 
лекарственная терапия (при потребности) – массаж.

Проблема дальнейшей физической реабилитации 
больного в восстановительном периоде может быть 
решена двумя путями: продолжением восстановления 
нарушенных функций в санаториях и реабилитацион-
ных центрах и самостоятельной реабилитацией в до-
машних условиях [7].

Первый путь эффективен, но доступен только 1,4% 
больных. Его организационные принципы (путёвка 
на 24-40 дней) не позволяют больному полностью 
восстановиться, поскольку процесс выздоровления – 
длительный и сложный. Второй путь открывает для 
© Железный А.Д., 2010

больного неограниченные возможности, но требует 
напряжения и отдачи всех умственных и физических 
сил.

В период экономического и экологического бед-
ствия, особенно для больных из сельской местности, 
возникает настоятельная потребность замены искус-
ственных физических лечебных факторов на природ-
ные – недорогие, доступные и эффективные при са-
мостоятельном использовании по месту жительства.

В восстановительном периоде наиболее приемле-
мыми являются природные лечебные факторы такие, 
как торф, парафин, озокерит, глина, песок, нафталан, 
грязи, которые вместе с воздействием солнца возду-
ха и воды способствуют успешной физической реа-
билитации больных. Глина по теплоудерживающей 
способности наименее эффективна среди указанных 
выше сред, но она является местным и недорогим ле-
чебным средством. 

Работа выполнена по плану НИР Житомирского 
государственного технологического университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – изучение свойств местных глин 

Житомирского района как дешевого сырья на пригод-
ность к лечению больных с последствиями диафизар-
ных переломов костей голеней. 

Результаты исследований.
Возвратиться к болюсотерапии (лечению глиной), 

на долгое время забытой в пользу грязелечения, за-
ставила Чернобыльская трагедия. Опыты подтверди-
ли, что глина выводит из организма радионуклиды 
(стронций и цезий). Возникла настоятельная потреб-
ность в разработке методик и программ физической 
реабилитации больных с последствиями нарушений и 
болезней опорно–двигательного аппарата.

Сведения о целебных свойствах глины встреча-
ются в древних рукописях. В древних захоронениях 
археологи не раз находили сосуды со съедобной гли-
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ной. Глинотерапевтическая практика насчитывает не-
сколько тысяч лет (Трипольская культура). В состав 
глины входят все легко усваиваемые соли, макро- и 
микроэлементы, присущие человеческому телу [3].

Глина – сложное вещество. Существует более со-
рока видов глины. В зависимости от места располо-
жения залежей глина имеет разный состав, разный 
цвет, запах, вкус, которые определяют ее лечебные 
свойства. Цвет глины – показатель содержания в ней 
различных солей, повышенного содержания компо-
нентов, помогающих при одном заболевании и нано-
сящих вред при другом. В связи с этим можно четко 
распределить целебные свойства глин при определен-
ных заболеваниях: действие солей, окислов металлов 
давно апробировано официальной медициной и ак-
тивно применяется для лечения. Все цветные глины 
применяются для внешнего лечения в качестве раз-
личных аппликаций. До настоящего времени в миро-
вой глинотерапевтической практике отсутствовала 
количественная оценка оптимальных энергоинформа-
ционных параметров использования глины для меди-
цинских целей. В 2001 году на все глины для наруж-
ного применения Украинским институтом экологии 
человека впервые разработаны ТУУ 001911253 – 003 
– 2001 – 04 – 19 [2-4]/ Для внутреннего лечения при-
меняются только белые глины (каолины), разрешен-
ные Фармакологическим Комитетом Украины. На бе-
лую глину, используемую в качестве энергосорбента 
(для внутреннего применения), разработаны ТУ 1924 
699101 – 95 [4, 5].

За счет внутреннего употребления глины может 
быть восполнен недостаток минеральных веществ в 
организме больного, который задерживает образова-

ние костной мозоли и излечение последствий пере-
ломов костей. Тяжелые осложнения после переломов 
костей и замедленное формирование костной мозоли 
связаны с недостатком кремния в организме больно-
го. Глина при внутреннем употреблении ее растворов 
(глиняной бузы) может с успехом пополнить этот де-
фицит. По данным проф. Лаборды И.А (1999) белая 
лечебная глина стерильна и не имеет противопоказа-
ний для внутреннего употребления. Соединения крем-
ния с легкости всасывается в желудочно–кишечный 
тракт.

Рядом выдающихся современных глинотерапевтов 
установлено, что по основным показателям химиче-
ского состава, возможен выбор наиболее целебных 
видов глины для определенных заболеваний. 

Глина – тонкодисперсная порода, которая в при-
родном состоянии или при смачивании водой спо-
собна приобретать пластичность (преимущественные 
фракции <0,002мм до 0,005мм в большинстве глинистых 
минералов). Главными химическими компонентами гли-
ны являются SiO2 (кремнезем), количество которого до-
стигает иногда 80%, Al2O3 (глинозем), H2O, в некотором 
количестве присутствуют TiO2, Fe2O3, MgO, Na2O, MnO, 
CaO, H2O и органические вещества ( битумы, гумино-
вые кислоты, углеродное вещество ).

Исследования физических и химических свойств 
Житомирских глин в литературе не отображены, и на-
учные рекомендации их использования отсутствуют.

Анализ некоторых месторождений глины Житомир-
ского района, выполненный автором на базе Житомир-
ского агроэкологического университета, выявил при-
близительно одинаковый ее состав: кремния – 45,1%, 
алюминия – 14,61%, окиси железа – 5,65%, кальция – 

Таблица 1.
Характеристики глин Житомирского района

Название
населенного

пункта
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Физико-механический
состав

Sі Аl Fе2Оз Са Мg

с. Корчак (полигон) красная 1,5 3,7 5,5 42,1 12 8,06 4,0 4,0

с. Тригорье (поли-
гон) бурая 0,7 2,1 5,4 40,0 14 6,6 3,8 -

с. Тригорье (мона-
стырь) желтая На поверхно-

сти 1,0 5,5 39,6 14,5 3,6 4,8 1,2

с. Буки желтая 0,5 1,0 5,3 45,2 5,6 4,0 5,0 2,2

Житомир (Корбу-
товка) белая 1,6 Ост. трол. 5,3 35,4 15,0 4,0 4,4 3,2

с. Левков желтая на поверхности 0,5 5,4 44,6 14,6 3,8 4,0 4,2

Житомир (Стани-
шовка) белая 1,5 7,0 5,2 45,8 10,6 3,5 4,6 4,2

с. Ивановка синяя 200 12 - - - - - -
с. Руденька (Високая 
Печь) красная 0,8-1,2 3,5 5,5 38,7 12,5 9,01 2,4

с. Ульяновка желтая 0,5 1,0 5,4 48,8 15,0 7,5 4,2 3,8

Житомир (Крошня) синяя 164,0 0,2 5,6 40,2 10,8 7,6 4,4 4,6
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4,44%, магния – 4,21%, ангидрида титана – 0,74%. Гли-
ны исследованных месторождений широко используют-
ся в селах Житомирского района (табл..1).

Количество радиоактивных элементов в Житомир-
ских глинах находится в пределах нормы: активное К40 
в исследованных глинах колеблется от 100 до 400 Бк / 
кг., что в пределах природной активности, и для лечения 
такое содержание является позитивным; Cs и Sr – искус-
ственные радионуклиды в активной форме отсутствуют 
(находятся в норме фона). [1] 

Методики глинолечения, разработанные известны-
ми специалистами в Украине и за рубежом, являются 
достаточно эффективными и общепризнанными (Ван-
га, В.Травинка, И. Йотов, Р. Назаревич, Я. Гиндис, М. 
Курик, А. Шалагин) [4, 5, 7]. До недавнего времени 
в мировой глинотерапевтической практике отсутство-
вала количественная оценка оптимальных энергоин-
формационных параметров использования глины [1, 
3, 4].

На сегодня установлено, что для лечебных целей 

используется только глина с вибрационным энергети-
ческим полем типа радиоволн с длиной волны 7,95 – 
8,0 м [3, 4]. Радиэстезические исследования на длину 
волны вибрационного энергетического поля выполня-
ются по биометру Йотова. Местные же целители ис-
пользуют глины без радиэстезических исследований.

Глина, найденная местными целителями методом 
проб и ошибок, имеет длину волны в пределах 7,95 – 
8,0 м, независимо от окраски [1].

Это позволяет расширить знания теории и практи-
ки глинолечения, усовершенствовать существующие 
методики лечения с использованием местного деше-
вого лекарственного сырья.

В физической реабилитации больных с послед-
ствиями диафизарных переломов костей голеней и 
при других болезнях опорно–двигательного аппарата 
возможно как наружное (в виде примочек, укутыва-
ний, аппликаций, ванн), так и внутреннее использо-
вание глины. На основе рекомендаций [3, 4, 7], по-
лученных экспериментальных данных [2, 6, 8] и по 

Таблица 2.
Схемы использования лечебной глины

поз Название болезни Рекомендация

1
Наружное использование

Последствия нарушений 
ОРА, (стадия обостре-
ния)

Холодные плитки (27-29˚), толщиной 2-5 см, несколько большие места 
нарушения, укутывание на 2-3 ч., в сложных случаях – на сутки.

2
Последствия нарушений 
ОРА, (стадия нестойкой 
ремиссии)

Подогретые плитки (37-39˚) – накладывать на больное место, укутывать 
у компрессную бумагу, клеенку, несколько слоев ткани, одеяло. Держать 
2-3 часа, при наличии боли - сутки. Делать 1-2 раза в неделю.

3 Лечение рубцов, кон-
трактур**

Холодные плитки или аппликации из глиняной болтушки (бузы) на боль-
ное место на 30 мин. перед МТ процедурой непосредственно на кожу 
или на марлю. Хорошо укутать. На время процедуры укутывание можно 
не снимать. 

4
Заболевания суставов, 
состояние после перело-
мов костей

Глину замесить на теплой урине или радоновой воде до консистенции 
густой сметаны, намазать смесь на салфетку, смоченную в урине, прило-
жить к больному месту, сверху сделать теплый компресс на 2-3 часа. По-
сле этого компресс снять, обмыть ногу теплой водой, хорошо вытереть, 
надеть теплые носки.
Через день процедуру повторить.
Курс 7-10 процедур. Перерыв между курсами 1-2 недели (при необходи-
мости).

5 Рожистое воспаление
На пораженный участок ноги накладывать сухую смесь мелко истолчен-
ного кирпича с глиной (1:1) до полного излечения (количество процедур 
сугубо индивидуальное) 

внутреннее употребление

1 Все заболевания ОРА* 200г раствора белой жирной глины в отваре (1ч. ложка глины на 1 стакан 
воды), пить трижды в день за 30 мин. перед едой. 

2 Гнойные язвы, незажив-
ленные гнойные раны**

200г р-ра белой жирной глины в отваре (1ч. ложка глины на 1 стакан 
воды), пить трижды в день за 30 мин. перед едой. Обмывать язву, при-
кладывать после этого тампон или плитку, смоченные глиняным раство-
ром на 2-3 часа. Менять 3-4 раза в день.

3 При заболеваниях 
костей

1ч. ложка р-ра (глиняной бузи) 3-4 раза в день до еды (1 ч. ложка на 1 
стакан крутого кипятка, настаивать 20-30 мин., плотно укутав емкость). 
Курс 2-3 недели, повторение после 3-4 месячного перерыва.

Примечание: * – реабилитация длительная (в течение года). Во время лечения глиной внутрь принимать дру-
гие лекарства и делать любые инъекции запрещается.
 ** – делать до полного заживления, которое произойдет только после полного очищения организма.
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собственному опыту автора [1] можно рекомендовать 
для использования лечебную глину по указанной схе-
ме (табл. 2).

выводы.
Авторская программа, в основу которой положены 

механотерапия и болюсотерапия (глинолечение), по-
зитивно повлияла на эффективность физической реа-
билитации больных с последствиями диафизарных 
переломов костей голеней. Разработанная программа 
и методика использования лечебных глин позволили 
значительно уменьшить болевые ощущения в нару-
шенной конечности, что свидетельствовало о более 
интенсивной ликвидации воспалений. В результате 
применения авторской методики у всех обследован-
ных больных на 1-3 недели сократились сроки физи-
ческой реабилитации.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем восста-
новления утраченных функций нижних конечностей 
у больных после диафизарных переломов костей го-
леней.
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щения кислорода во время бега с раз-
личной скоростью. Определена степень 
включения анаэробного метаболизма 
при работе различной мощности. По-
казатели аэробного и анаэробного ме-
таболизма позволяют прогнозировать 
спортивные результаты в беге с точки 
зрения их энергетического обеспече-
ния.
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бігу на марафонську дистанцію. 
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включення анаеробного метаболізму 
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аеробного й анаеробного метаболізму 
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гетичного забезпечення.

Klochko L.I. Forecasting to velocities 
harness racing on marathon run. The 
prospects of increase of sporting results 
are expounded. Directions of physiologi-
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ment took part sportswomen in age from 
17 to 27 years. The levels of deoxygen-
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введение.1

При подготовке бегуний высокого класса на мара-
фонскую дистанцию, способных успешно выступать 
на международной арене, важнейшим вопросом явля-
ется предварительное определение примерных пока-
зателей, которых могут достигнуть спортсменки. Это 
важно для выбора оптимальной дистанции, для отбо-
ра кандидатов в сборные команды, для рекомендаций 
по методике тренировки.

Вышеизложенные проблемы достаточно подробно 
изучены в различных направлениях: взаимосвязь си-
стемности, адаптации, уровня здоровья и возрастных 
особенностей спортсменов (Куликов Л.М., 1997; Мар-
косян А., 1974), прогнозирование состояний челове-
ка и медицинское обеспечение (Баевский Р.М., 1979; 
Кухолевский Г.М., 1971), тестирование и развитие 
двигательных способностей человека (Ашмарин Б.А., 
1999; Бойко В.В., 1987; Волков В.М., 1993; Коренберг 
В.Б., 1996; Лях В.И., 1996; Озолин Н., 1989). Вместе 
с тем, современный уровень подготовки спортсменов 
требует учета новых средовых условий деятельности 
и возможностей прогнозирования результатов с уче-
том современных технологий.

Работа выполнена по плану НИР Запорожского на-
ционального университета

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – анализ существующих и разработ-

ка новых подходов к прогнозированию скорости бега 
на марафонскую дистанцию.

В настоящем исследовании предпринята попыт-
ка дать ответ на вышеизложенные проблемы путем 
определения уровня поглощения кислорода во время 
бега с различной скоростью и его отношения к макси-
мальному поглощению кислорода (МПК). Кроме того 
- степень включения анаэробного метаболизма при 
работе различной мощности [2].

Организация исследования. Нами были исследо-
ваны спортсменки высокой квалификации (первораз-
рядники, кандидаты в мастера спорта) в возрасте от 
17 до 27 лет, тренирующиеся преимущественно на 

© Клочко Л.И., 2010

дистанции 42.195м.
МПК определялось в лаборатории с помощью 

ступенчато повышающейся велоэргометрической на-
грузки. Выдыхаемый воздух анализировался в аппа-
рате «Спиролит». Объем вентиляции определялся с 
помощью сухих газовых часов. Показатели приводи-
лись к единым условиям по системе STPD.

Перед основной нагрузкой спортсменки 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.

Выдыхаемый воздух собирался в течение послед-
них 30 сек. На каждой ступени нагрузки. Частота 
сердечных сокращений регистрировалась с помощью 
электрокардиографа. [4,6].

При исследованиях на стадионе спортсменки по-
сле предварительной разминки и отдыха выполняли 
три забега (с отдыхом между ними) с различной ско-
ростью. Дистанция каждого забега составляла 600м.

Спортсменкам предлагалось пробегать ее следую-
щим образом: первые 300м относительно медленно 
(50-60% от максимальной скорости), а последние 
300м быстрее (в первых двух забегах с субмаксималь-
ной скоростью и в последнем забеге – с максималь-
ной).

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»).

Рассчитывались МПК на 1кг веса тела и кислород-
ный пульс (поглощение кислорода на одно сокраще-
ние сердца). 

Графическим путем по линиям регрессии опреде-
лялось поглощение кислорода при скорости бега, со-
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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.

При исследовании на стадионе у спортсменок 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 [10].

Диапазон колебаний был довольно значителен. 
Кислородный пульс при МПК находился в пределах 
от 17 до 26. Величины кислородного пульса обычно 
были выше у спортсменок с большим МПК/кг, однако 
наблюдались и некоторые расхождения. Так, у бегу-
ний в. МПК/кг был ниже, а кислородный пульс боль-
ше, 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 
[3].

Основываясь на полученных данных, мы попы-
тались определить возможную максимальную ско-
рость, с которой спортсменки в состоянии пробежать 
42.195м. При определении максимальной скорости 
мы исходили из того, что спортсменки могут под-
держивать скорость в течение 4.00 минут, на каждый 
километр (в беге на марафонскую дистанцию) не пре-
вышая 90-100% своего МПК.

Исследованные спортсменки, которые выполняли 
нормативы I разряда и кандидата в мастера спорта 
на дистанции 42.195м, пробегали эту дистанцию со 
скоростью от 365 до 385 м/мин. При такой скорости 
у спортсменов уровень поглощения кислорода соот-
ветствовало 72-85% от МПК.

Установлено, что выполнение интенсивной рабо-
ты, длящейся менее 1 минуты, зависит в основном от 
анаэробной производительности. Если работа длится 
свыше 1 минуты, то основным лимитирующим фак-
тором является аэробная производительность. Следо-
вательно, энергия, необходимая для пробегания дис-
танции 42.195м, на которую требуется более 3,5 мин, 
вырабатывается преимущественно за счет аэробного 
метаболизма.

Мы считаем, что повышение скорости в беге на 
42.195м, связанное с энергетическим обеспечением 
повышения мышечной работы, может происходить 
тремя 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].

Прогнозируя возможный спортивный результат 
для спортсменок, мы исходили из того, что МПК у 
спортсменок высокой квалификации в период систе-
матических тренировок, как правило, значительно не 
возрастает, а основной резерв повышения скорости 
состоит в более полном использовании аэробной про-
изводительности [3].

Для выполнения норматива мастера спорта на дис-
танции 42.195м (4.00,0) спортсмены должны поддер-
живать среднюю скорость 400 м/мин. Как видно из 
результатов исследования, такая скорость у спортсме-
нов требует 82-94% поглощения кислорода от МПК. 
Следовательно, можно предполагать, что норматив 
мастера спорта достижим для всех обследованных 
спортсменок.

Для выполнения норматива мастера спорта меж-
дународного класса (3.40,0) спортсменки должны 
поддерживать среднюю скорость 414 м/мин. При 
беге с такой скоростью на контрольном участке по-
глощение кислорода ниже максимального было у трех 
спортсменок (Б - 85%, В - 90%, Х - 96%). Очевидно, 
что для остальных трех спортсменок, у которых бег 
с такой же скоростью на контрольном отрезке вы-
зывал поглощение кислорода, превышающее МПК, 
поддерживание этой скорости на дистанции 42.195м 
сомнительно и выполнение норматива мастера спорта 
международного класса маловероятно [5].

Анализируя результаты исследования у каждой  
спортсменки отдельно, можно отметить следующее.

Спортсменка Л. (22 года, I разряд). Аэробная спо-
собность хорошая – МПК/кг равен 61 мл. Кислород-
ный пульс относительно снижен. Степень включения 
анаэробного метаболизма умеренна. Поглощение кис-
лорода 90% от МПК равно 47 мг. При беге со скоро-
стью 375 м/мин использует 77%, при 400 м/мин – 94%, 
при 415 м/мин – 108% МПК. Выполнение норматива 
мастера спорта международного класса сомнительно.

Спортсменка Б (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 
метаболизма умеренна. При беге со скоростью 375 
м/мин использует 75%, 400 м/мин – 82%, при 460 м/
мин – 106% аэробной способности. Для выполнения 
норматива мастера спорта международного класса 
на 42.195м должен расходовать около 85% аэробной 
способности. Следовательно, 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 поми-
мо дистанции 42.195м также и дистанции 20 000м и 
30 000м [7, 8].

Спортсменка М. (22 года, I разряд). МПК равно 
60 мл/кг. Кислородный пульс при МПК – 20. Степень 
включения анаэробного метаболизма относительно 
повышена. Бег со скоростью 370 м/мин вызывает рас-
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ходование 79%, 385 м/мин – 92%, 415 м/мин – 110% 
МПК. Выполнение норматива мастера спорта (4.00,0) 
потребует около 100% МПК, что весьма затруднитель-
но, учитывая также высокий уровень анаэробного ме-
таболизма. Результат мастера спорта международного 
класса для спортсменки нереален.

Спортсменка В. (20 лет, КМС). МПК составля-
ет 58% мл/кг, кислородный пульс при МПК – 21. 
Включение анаэробных процессов выражено уме-
ренно. При беге со скоростью 375 м/мин расходует 
80%, при 400 м/мин – 92% и при 427 м/мин – 115% 
МПК. Выполнение норматива мастера спорта веро-
ятно, так как для бега с соответствующей скоростью 
спортсмену требуется поглощение кислорода ниже 
МПК. При увеличении аэробной способности может 
достигнуть результатов, превышающих норматив 
мастера спорта.

Спортсменка Б. (17 лет, I разряд). Относительно 
высокая аэробная способность – 66 мл/кг. Кислород-
ный пульс при МПК – 23.. 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, не-
обходимой для выполнения норматива мастера спорта 
международного класса, потребуется примерно 90% 
МПК, что вполне достижимо, учитывая относительно 
невысокий уровень анаэробного метаболизма.

Спортсменка Х. (22 года, КМС). Аэробная способ-
ность относительно высокая – 65 мл/кг. Кислородный 
пульс 25. Степень включения анаэробного метаболиз-
ма довольно значительна. При скорости бега 400 м/
мин расходует 84%, при  415 м/мин  - 96%, при 427 м/
мин – 106% от МПК. Для выполнения норматива ма-
стера спорта должна 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 спортсменка сможет достичь на других 
длинных дистанциях – 20 000м. и 30 000м [9, 10].

Спортсменки могут достичь хороших результатов 
в беге на марафонскую дистанцию, а также в беге на 
20 000м и на 30 000м, учитывая относительно боль-
шой запас аэробной способности. Расхождение между 
фактическими и возможными результатами, вероятно, 

обусловлено недостатком скоростной выносливости. 
На развитие этого качества и должно быть направлено 
основное внимание в тренировке. Учитывая возраст 
бегуний, особое внимание следует обратить на вра-
чебный контроль за состоянием здоровья.

выводы.
Перспективы повышения спортивных результатов, 

сделанные при помощи физиологических исследова-
ний, совпали с заключением тренера 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 прове-
сти в направлении изучения других проблем прогно-
зирования скорости бега на марафонскую дистанцию.
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вплив бігу на здоров'я студентів, що 
самостійно займаються оздоровчим бігом

Конова Л. А.
Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

Анотації:
Розглянуто вплив оздоровчого бігу 
на функціональний стан студентів. 
У експерименті прийняли участь 
студенти 1 курсу. Проведено ана-
ліз науково-методичної літератури 
та визначено основне коло знань 
і вмінь. Оцінено та встановлено 
величину навантаження в оздо-
ровчому бігу. Надано рекоменда-
ції для студентів-початківців при 
заняттях оздоровчим бігом. Для 
підтримки рівня фізичного стану 
достатньо 2-3 коротких занять на 
тиждень. Для студентів початківців 
рекомендовано 4- та -5-разові за-
няття на тиждень.

Конова Л.А. Влияний бега на здоровье 
студентов, занимающихся самостоя-
тельно оздоровительным бегом. Рас-
смотрено влияние оздоровительного бега 
на функциональное состояние студентов. 
В эксперименте приняли участие сту-
денты 1 курса. Проведен анализ научно-
методической литературы и определен 
основной круг знаний и умений. Оценена 
и установлена величина нагрузки в оздо-
ровительном беге. Предоставлены ре-
комендации для студентов при занятиях 
оздоровительным бегом. Для поддержки 
уровня физического состояния достаточно 
2-3 коротких занятий в неделю. Для студен-
тов рекомендованы 4 и 5 разовые занятия 
в неделю.

Konova L.А. Influences at run on a 
health of students, engaged in inde-
pendently the health hurrying. Influ-
ence at health run is considered on the 
functional state of students. The students 
of 1 course took part in experiment. An 
analysis is conducted to scientifically-
methodical literatures and the basic cir-
cle of knowledge and abilities is certain. 
Appraised and set size of loading in at 
health run. Recommendations are giv-
en for students at employments at health 
run. For support of level of bodily condi-
tion 2-3 short employments are enough in 
a week. For students 4 is recommended 
and 5 valid for one occasion employ-
ments in a week.

Ключові слова:
оздоровчий біг, самостійні занят-
тя, студенти, стан здоров'я.

оздоровительный бег, самостоятельные 
занятия, студенты, состояние здоровья.

at health run, independent employments, 
students, state of health.

вступ.1

Оздоровчий біг є найбільш простим і доступним 
(у технічному відношенні) видом циклічних вправ, а 
тому й самим масовим. По підрахунках, біг як оздо-
ровчий засіб використовують більше 100 млн. людей 
середнього й літнього віку нашої планети. Оздоров-
чий біг і спортивна ходьба мають корисні властивості, 
які важко відтворити якими-небудь іншими видами 
фізичного навантаження. У першу чергу, це сприят-
ливий вплив на серцево-судинну систему, особливо 
на рівні дрібних судин - артеріол, венул, капілярів. 
Навчання у вищому навчальному закладі вимагає 
від студентів великого емоційного, психологічного 
і фізичного навантаження, все це залежить від рівня 
підготовленості студентів. З постійним збільшенням 
інтенсивності розумової праці у студентів, спостері-
гається зниження рухової активності. Тому останнім 
часом статистика фіксує погіршення стану здоров'я 
підростаючого покоління. Спостерігається тенденція 
до негативних змін в стані здоров'я студентської моло-
ді. Все це призводить до різноманітних захворювань 
серцево-судинної, нервової, ендокринної, дихальної 
систем та рухового апарату.

Найбільш популярні і доступні засоби оздоровчого 
тренування – ходьба і біг. Біг корисний тим, що залу-
чає до роботи всі органи і системи організму, зокрема, 
дихальну, серцево-судинну і м'язову. Він дає значне 
навантаження на опорно-руховий апарат, суглоби, 
зв'язки, сухожилля, хребет.

Тому організація рухової активності, особливо для 
студентів, можлива за умов використання спеціальних 
самостійних занять різними видами фізичних наван-
тажень. На сучасному етапі розвитку освіти, коли зни-
жується фізична активність студентів, що призводить 
до цілого ряду хвороб (гіпертонічної хвороби, ішеміч-
ної хвороби серця, ожиріння, порушення роботи вну-
трішніх органів) виникає необхідність до регулярних 
самостійних занять фізичними вправами. Досліджен-
© Конова Л. А., 2010

ня показали, що одним із найефективніших наванта-
жень є оздоровчий біг, який благотворно впливає на 
фізичний стан та здоров'я людини .

За науковими даними, вплив бігу на організм є 
дуже позитивним: 

- знижує рівень холестерину в крові і цим сприяє 
профілактиці атеросклерозу [3, 12, 14]; 

- збільшує ударний об'єм серця, внаслідок збіль-
шується просвіт судин серця і через декілька років 
практикування бігу їх просвіт стає більшим удвічі [3, 
5, 15]; 

- поліпшує кровообіг у нижніх кінцівках за раху-
нок скорочень їхніх м'язів і активного проштовхуван-
ня крові в напрямку до серця (м'язовий насос), що 
сприяє профілактиці варикозного розширення вен 
[6,13]; 

- після бігу довгий час зберігаються розширеними 
артерії м'язів ніг і капіляри шкіри, що сприяє нормалі-
зації показників артеріального тиску крові; 

- під час бігу за одну годину витрачається в серед-
ньому 700 кілокалорій.

 Відповідно за 3 години повільного бігу підтюпцем 
витрачається 2100 кілокалорій. Таку кількість енергії 
людина розумової праці витрачає за добу. Отже, 3 го-
дини бігу на тиждень рівнозначні добовому голоду-
ванню з втратою відповідної кількості маси тіла.

Таким чином, біг сприяє нейтралізації 3 основних 
чинників ризику серцево-судинних захворювань: під-
вищеного рівня холестерину в крові, гіпертонії і над-
мірної маси тіла. Німецький лікар і тренер Е.ван Ад-
кен у своїх працях довів вплив бігу на профілактику 
ракових захворювань, що пояснюється підвищенням 
захисних сил організму (імунітету). Виходить, що біг 
допомагає боротися зі склерозом і з раком. «Наше 
здоров'я в наших власних руках», - вважав академік 
М.Амосов. Із цим тяжко не погодитися. Значним є 
вплив бігу не тільки на фізичний стан, а й на настрій, 
психіку людини. 30 хвилин бігу поліпшують настрій і 
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надають впевненості в своїх силах, діях, рішеннях. Це 
пояснюється тим, що активна фізична діяльність (зо-
крема, й фізична праця) стимулює вироблення «гор-
мону гарного настрою», який називається ендорфін. 
Після 30 хвилин бігу він залишається в крові протя-
гом доби.

Виходячи із вище сказаного, слід у молодому віці 
застосовувати засоби фізичної культури для збере-
ження здоров'я і активного довголіття для запобігання 
прогресуванню хронічних хвороб та різноманітних 
ускладнень. 

Регулярні і правильно дозовані фізичні вправи 
розширюють функціональні та адаптаційні можли-
вості всього організму. Люди різного віку займаються 
фізичною культурою, для того щоб покращити само-
почуття, зміцнити здоров'я, мати гарну фігуру, добре 
розвинуті м'язи. Заняття фізичною культурою - це ніби 
компенсація того, що ми обмежені в таких фізичних 
діях, як біг, плавання, стрибки, ходьба, їзда на велоси-
педі тощо . Серед основних видів фізичних вправ, які 
мають найкращий оздоровчий потенціал, біг стоїть на 
третьому місці, поступаючись перед бігом на лижах 
та плаванням. Біг доступний у будь-який час і в будь-
якому місці: на стадіоні, в лісі і навіть в кімнаті. Вче-
ними доведено, що регулярні заняття бігом впливають 
на всі системи організму, де відбуваються біохімічні, 
морфологічні та функціональні процеси, підвищуєть-
ся вміст у крові ендорфінів - речовин, що зменшують 
біль і викликають у людини позитивні емоції, збіль-
шується сила, рухливість і врівноваженість нервових 
процесів [1, 7, 8, 16]. Під дією систематичних занять 
оздоровчим бігом в серцево-судинній системі (в міо-
карді) відбуваються зміни, подібні до тих, які відбу-
ваються у м'язових тканинах. Регулярні заняття бігом 
зменшують частоту серцевих скорочень (ЧСС) у спо-
кої. Зменшення ЧСС проходить у перші два-три роки 
занять, потім стабілізується [3, 9].

В зв’язку з цим, необхідно проводити 
роз’яснювальні бесіди зі студентською молоддю про 
вплив оздоровчого бігу на функціональний стан мо-
лодого організму та організація рухової активнос-
ті, особливо для студентів, в умовах використання 
спеціальних самостійних занять. Із аналізу науково-
методичної літератури можна зробити висновок, що 
менш вирішена проблема, яка має суттєве значення 
для визначення дозування навантаження для студен-
тів перших курсів при самостійних заняттях оздоров-
чим бігом.

Робота виконана по плану НДР Кременчуцького 
державного університету імені Михайла Остроград-
ського.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - визначити основне коло знань і 

вмінь, які в процесі самостійних занять оздоровчим 
бігом допоможуть студентам при самостійних занят-
тях. З цією метою провели аналіз науково-методичної 
літератури та визначили величину навантаження в 
оздоровчому бігу та рекомендації для студентів-
початківців при заняттях оздоровчим бігом.

Результати дослідження. 
Перед початком занять оздоровчим бігом кожно-

му студенту необхідно пройти медичний огляд, щоб 
виявити стан здоров'я організму, адже не при всіх 
хворобах дозволяється займатись самостійно оздо-
ровчим бігом. В період загострення тієї чи іншої 
хвороби (запалення легень, грип), а також загострен-
ня хронічних захворювань, жовчнокам’яна хвороба, 
гострий радикуліт та інші, заняття оздоровчим бігом 
слід припинити. 

Оздоровчий біг повинен бути легким та пружним, 
рухи ніг і рук повинні бути узгодженими, намагаючись 
дихати рівномірно, правильно під час занять оздоров-
чим бігом. При неправильному диханні у спокої і осо-
бливо під час бігу ускладнюється кровообіг, оскільки 
повною мірою не включається в роботу «дихальний 
насос», знижується насиченість крові, порушується 
обмін речовин. Дихати правильно - означає дихати 
вільно, глибоко, включаючи в роботу всі дихальні 
м'язи, вдих та видих слід робити через ніс.

Величина навантаження в оздоровчому бігу 
складається з двох компонентів обсягу й інтенсив-
ності. Обсяг навантаження вимірюється кількістю 
кілометрів, які долаються в одному занятті, тижнево-
му і місячному циклі тренування. Визначаючи необ-
хідне навантаження варто пам'ятати, що воно пови-
нно бути оптимальним для конкретної особи в даний 
момент. З погляду фізіології оптимальний подразник 
- це найменша сила подразнення, яка дає найбільшу 
реакцію тканини у відповідь, тобто найменший обсяг 
навантаження, що дозволяє досягти найбільш висо-
кого результату. Однак дуже складно відповісти на 
запитання - яким повинен бути цей обсяг.

Тому для студентів, які почали займатися бігом, 
навантаження повинне бути мінімальної, або до-
статнім для того, щоб тренування приносило задо-
волення і давало необхідний оздоровчий ефект. У 
процесі регулярних занять навантаження буде по-
ступово підвищуватися. Початковим навантажен-
ням для початківців може бути чергування ходьби 
і бігу на дистанції 1600 м 2-3 рази в тиждень. По-
друге, необхідно пам'ятати, що метою зайняти бі-
гом є поліпшення здоров'я.

Оптимальним обсягом навантаження буде біг про-
тягом 30-40 хвилин 3-4 рази на тиждень. Інтенсив-
ність навантаження залежить від швидкості бігу і 
рельєфу траси і визначається за ЧСС. Основною осо-
бливістю зайняття оздоровчим бігом повинен бути 
принцип «лише аеробні навантаження». В залежності 
від величини ЧСС виділено три різних тренувальних 
режими. При ЧСС 130-150 уд/хв. робота цілком ае-
робна, кисневий борг не утворюється, у результаті 
чого робота може виконуватися тривалий час. При 
тренуванні з такими навантаженнями вдосконалюють-
ся аеробні можливості організму, що є фізіологічною 
основою загальної витривалості і фізичної працез-
датності і більш підходить для студентів-початківців. 
Показником аеробних можливостей є МСК. 

Інтенсивність навантаження можна дозувати 
і за відсотком від величини максимального спо-
живання кисню для конкретного бігуна. Для людей 
середнього віку, тренування на витривалість ефек-
тивне в зоні помірної потужності, що відповідає показ-
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никам від 60 до 75 % величини МСК. На початково-
му етапі занять оздоровчим бігом непідготовленим 
новачкам-студентам ми рекомендуємо проводити трену-
вання на рівні 50-60 % МСК (оздоровча ходьба, біг - 
ходьба). Тренування в цій зоні потужності приводять 
до поліпшення кровопостачання серцевого м'яза, еко-
номізації роботи серця, зниженню і стабілізації арте-
ріального тиску і зменшенню ризику серцево-судинних 
захворювань. Тренування на цьому етапі оздоровчим 
бігом, особливо студентам при самостійних заняттях, 
повинне проводитися при пульсі 130-150 уд/хв.

На другому етапі підготовки, через кілька років ре-
гулярних занять оздоровчим бігом, у більшості тих, хто 
займається оздоровчим бігом самостійно, швидкість 
звичайно небагато зростає, що призводить до збільшен-
ня інтенсивності навантаження до 75-80 % МСК. Такі 
навантаження ведуть до дуже виразної перебудови 
організму: збільшенню розмірів серця, його продуктив-
ності, інтенсифікації жирового обміну і підвищенню 
сприйнятливості до вуглеводів, збільшенню над-
ниркових залоз, росту фізичної працездатності і підви-
щенню стійкості до дії екстремальних факторів. У зв'язку 
з тим, що величина споживання кисню у певному діапазо-
ні тісно пов'язана з ЧСС, інтенсивність навантаження у 
відсотках від МСК можна дозувати по пульсу. Опти-
мальну ЧСС для початківців можна слід приблизно ви-
значити по формулі 180 мінус вік (у роках). 

Таким чином, максимальний тренувальний ефект 
для розвитку аеробних можливостей і загальної витри-
валості спостерігається під час тренування при ЧСС від 
144 до 156 уд/хв. Рекомендація при заняттях оздоровчим 
бігом повинна бути при ЧСС 130-140 уд/хв., що забезпе-
чує розвиток загальної витривалості в початківців і 
її підтримку для подальших заняттях в більш під-
готовлених бігунів. ЧСС 120-130 уд/хв. - зона для за-
нять для новачків.

Для точного визначення ЧСС потрібно робити 
підрахунок пульсу за перші 10 с. відразу після при-
пинення бігу. Це можна робити лише на перших за-
няттях з метою корекції швидкості бігу: вибору 
оптимального темпу. Надалі така необхідність май-
же цілком відпадає, оскільки досвідчені бігуни вмі-
ють добре контролювати темп бігу по особливому 
почуттю легкості, що свідчить про те, що тренування 
виконується в аеробному режимі.

Але більшої зручності, особливо для студентів-
початківців при самостійних заняттях оздоровчим 
бігом є показники дихання, які дозволяють постій-
но контролювати швидкість у процесі самого бігу. 
Це дихання через ніс, яке цілком забезпечує надхо-
дження в легені необхідної кількості кисню при 
ЧСС, що не перевищує 130 уд/хв. Момент, коли бігун 
змушений вдихнути через рот додаткову порцію пові-
тря, відповідає збільшенню пульсу приблизно до 150 
уд/хв (верхня межа аеробної зони). Тому новачкам 
ми рекомендуємо навчитися дихати тільки через 
ніс (при здоровій носоглотці), що автоматично об-
межує швидкість бігу і робить його безпечним. При 
диханні через ніс, дихальні шляхи не переохолоджу-
ються. Дихаючи через ніс тепле повітря зігріває та 
зволожує слизову оболонку носа, викликаючи розши-

рення її судин. Це запобігає нежитю та цілому ряду 
негативних рефлекторних реакцій.

 При заняттях оздоровчим бігом необхідно знати і 
дотримуватись правил особистої гігієни. Рекоменда-
ції, що до додержання правил особистої гігієни спри-
яє підвищенню ефективності занять. Особиста гігієна 
складається із гігієни одягу, та взуття, раціонального 
режиму дня, догляду за тілом та порожниною рота, 
відмови від шкідливих звичок. Одяг та взуття для 
занять оздоровчим бігом має бути зручним, легким, 
помірно теплим, не повинен заважати руху. Краще 
одягати одяг з бавовняної та вовняної тканини, спор-
тивне взуття повинно бути легким, міцним, зручним, 
відповідати розміру ноги і добре захищати стопу від 
пошкоджень. Тісним взуттям не можна користува-
тись, оскільки при цьому погіршується кругообіг, що 
сприяє підвищенню потовиділення та охолодження 
ніг, з'являються мозолі та рани, виникає деформація 
стопи. Потрібно слідкувати, щоб взуття та шкарпет-
ки завжди були чистими і сухими, щоб запобігти всім 
негараздам. Це також захистить ноги від обморожень 
взимку.

Для студентів, що бажають займатися самостійно 
оздоровчим бігом, слід пам’ятати та дотримуватися 
рекомендацій, а саме: заняття краще розпочинати че-
рез 1,5-2 години після прийому їжі, і не пізніше ніж за 
1-2 години до сну; заняття проводити на свіжому по-
вітрі можна при температурі повітря не нижче - 20Со; 
після кожного заняття через 15-25 хвилин (після при-
пинення потовиділення) потрібно прийняти душ, 
який заспокоює нервову систему, очищує шкіру виді-
лень потових та сальних залоз, покращує кровопоста-
чання. Якщо немає такої можливості, слід застосувати 
обмивання та обтирання. Розглядаючи різні сторони 
занять оздоровчим бігом, необхідно враховувати, що 
при самостійних заняттях бігом - це не тільки наван-
таження, але і відпочинок. Точніше, оптимальне чер-
гування навантажень і відпочинку, що знайшло відо-
браження в науково-методичній літературі [4,10,12]. 
Але, не зважаючи на вище викладене, беручи за 
основу існуючих програм для різного віку від 30 до 
59 років, як програма занять оздоровчим бігом по Р.Е. 
Мотилянської і Л.Е. Єрусалимського (1985), де авто-
ри пропонують чотирьохетапне підвищення до-
зованого навантаження з поступовим переходом 
від ходьби до бігу та програму занять оздоровчим 
бігом Ю.Н.Фурмана (1987), де використовуються гім-
настичні вправи (дихальні, загальнорозвиваючі, на 
розслаблення м'язів), біг і ходьба ми пропонуємо сту-
дентам перших курсів вузу більш спрощену програму 
для своєї вікової категорії. 

Студентам-початківцям, які бажають успішно 
опанувати основами оздоровчого бігу, необхідно бути 
знайомим з найпростішими методами самоконтро-
лю. Це особливо важливо при самостійному прове-
денні занять. 

У студентської молоді, після тривалого розумового 
навантаження, яка займається оздоровчим бігом під-
вищується потреба у правильному збалансованому 
харчуванню в зв'язку з підсиленням обмінних про-
цесів. У весняний період підвищується потреба ор-
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ганізму у вітамінах, яка не може бути задоволена за 
рахунок продуктів харчування, тому навесні потрібно 
додатково приймати комплексні вітамінні препарати.

висновки. 
Отже, ефективність оздоровчого тренування зу-

мовлюється періодичністю та тривалістю занять, об-
сягом і інтенсивністю навантаження, доповнений ра-
ціональним харчуванням і дотримуванням загального 
режиму. Для підтримки рівня фізичного стану, до-
статньо двох трьох коротких занять на тиждень. Для 
студентів початківців рекомендовано 4- та -5-разові 
заняття на тиждень при одночасному зниженні наван-
таження в одному занятті.

Самостійні заняття фізичною культурою і спортом 
зокрема оздоровчим бігом допомагають студентам 
ліквідувати нестачу в їхній руховій активності, спри-
яють більш успішному засвоєнню навчальної про-
грами. В процесі самостійних занять студенти навча-
ються контролювати свій фізичний і функціональний 
розвиток, при цьому у студентів виробляється стійка 
звичка до занять оздоровчим бігом. 

В подальшому доцільно продовжувати досліджен-
ня на предмет ефективності самостійних занять оздо-
ровчим бігом для людей зрілого віку.
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структура технико-тактической подготовленности 
борцов классического стиля - участников 
чемпионата европы’ 2007 среди молодёжи

Крушевский А.1, Ягелло В.2, Рокицкий Д.1
1Академия физического воспитания в Варшаве

2Академия физического воспитания и спорта в Гданьске

Аннотации:
Очередные существенные изменения в 
правилах классической борьбы вызва-
ли у спортсменов и тренеров необхо-
димость приспособления выполнения 
технико-тактических действий к новым 
условиям проведения соревнований. 
В связи с этим целью исследования 
явился анализ соревновательной дея-
тельности борцов классического сти-
ля во время проведения в 2007 году 
в Варшаве Чемпионата европы среди 
молодёжи, что позволило выявить при-
менение спортсменами доминирующих 
технических действий. В Чемпионате 
приняли участие 220 спортсменов в 
возрасте от 14 до 16 лет из 33 стран 
европы. Анализ структуры технической 
подготовленности, при котором был 
использован метод повторного непо-
средственного наблюдения,  учитывал 
все защитные и атакующие действия в 
течение каждого раунда как в стойке, 
так и в партере. Борцы, участвуя в 255 
схватках, выполнили в общей сложно-
сти 1500 технико-тактических действий, 
суммарная оценка которых составила 
2891 балл. При этом спортсмены чаще 
всего в стойке использовали технику 
«перевод в партер» (13%), а в партере 
– «переворот накатом» (27%). 

Крушевський А., Ягелло В., Рокиць-
кий Д. Структура техніко-тактичної 
підготовленості борців класичного 
стилю – учасників Чемпіонату Євро-
пи-2007 серед молоді. Чергові суттєві 
зміни у правилах класичної боротьби 
викликали у спортсменів і тренерів 
необхідність пристосування виконання 
техніко-тактичних дій до нових умов 
проведення змагань. У зв’язку з цим 
метою дослідження є аналіз змагаль-
ної діяльності борців класичного стилю 
під час проведення у 2007 році у Вар-
шаві Чемпіонату Європи серед молоді, 
що дозволило виявити застосування 
спортсменами домінуючих технічних 
дій. У Чемпіонаті узяли участь 220 
спортсменів віком від 14 до 16 років 
з 33 країн Європи. Аналіз структури 
технічної підготовленості, під час яко-
го був використаний метод повторно-
го безпосереднього спостереження, 
ураховував усі захисні і атакуючі дії 
під час кожного раунду як у стійці, так 
і у партері. Усі борці прийняли участь у 
255 поєдинках і виконали загалом 1500 
техніко-тактичних дій, сумарна оцінка 
яких становила 2891 балів. При цьому 
спортсмени найчастіше використову-
вали у стійці – техніку «переведення у 
партер» (13%), а в партері –  «переве-
дення накатом» (27%).   

Kruchewskij A., Jagello V., Rokickij 
D. The structure of technical actions 
in the all-in wrestling on the example 
of Cadets’ European Championships 
- Warsaw 2007. Successive significant 
amendments to wrestling regulations 
made competitors and coaches adapt 
technical-tactical actions to the needs of 
the new situation of the fight. The main 
objective of the study is an analysis of 
the course of a wrestling match in events 
of the rank of the European champion-
ships allowing a determination of domi-
nant technical actions of Greco-Roman 
wrestlers at the age of 14-16 years. 221 
competitors from 33 countries took part in 
Cadets’ European Championships in the 
Greco-Roman style in Warsaw. An analy-
sis of technical actions comprised all of-
fensive and defensive actions both in the 
standing and in the kneeling position dur-
ing every round of the fight. In 255 fights 
athletes performed 1500 technical actions 
and tactical operations, for which they re-
ceived 2891 points in total. A method of 
secondary direct observation was used 
for observation of the course of a wres-
tling match.  During Cadets’ European 
Championships athletes most often used 
the technique “taking down” in the stand-
ing position (13%), and the “cart” during 
the fight in the kneeling position (27%). 

Ключевые слова:
спортивная борьба, техническая по-
дготовленность, Чемпионат Европы.

спортивна боротьба, технічна підго-
товленість, Чемпіонат Європи.

combat sports, structure of a fight, Greco-
Roman wrestling

введение.1

На современном этапе развития спорта анализ  
структуры соревновательной деятельности является 
одним из важных факторов, существенно определяю-
щим конечный спортивный результат. В спортивной 
борьбе этой проблемой занимались многие авторы [4, 
5, 6, 7]. 

Во время поединка спортсмены используют боль-
шое количество технических действий, приёмов, 
контрприёмов, комбинаций с целью получения как 
можно большего количества баллов [1, 2]. Вместе с 
тем, периодически происходящие существенные из-
менения в правилах классической борьбы вызывают у 
спортсменов и тренеров необходимость выполнения 
технико-тактических действий применительно к но-
вым условиям проведения соревнований. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью настоящего исследования явился анализ 

соревновательной деятельности борцов классическо-
го стиля во время проведения в 2007 году в Варшаве 
Чемпионата Европы среди молодёжи, что, как пред-
полагалось, могло позволить выявить особенности 
применения спортсменами доминирующих техниче-
ских действий.

В Чемпионате приняли участие 220 спортсменов в 
© Крушевский А., Ягелло В., Рокицкий Д., 2010

возрасте от 14 до 16 лет из 33 стран Европы. Польшу, 
как организатора Чемпионата, представляли две сбор-
ные команды («Польша 1» и «Польша 2»),  каждая 
из которых включала по десять спортсменов. Борцы, 
участвуя в 255 схватках, выполнили в общей сложно-
сти 1500 технико-тактических действий, суммарная 
оценка которых составила 2891 балл.

Анализ структуры технической подготовленности 
учитывал все защитные и атакующие действия в тече-
ние каждого раунда как в стойке, так и в партере. При 
этом были использованы следующие методы:

метод повторного непосредственного наблюдения, • 
позволяющий путём регистрации на DVD осущест-
влять анализ поединков с возможностью остановки 
и многократного повторения данного фрагмента за-
писи. Соответствующее размещение камер позволя-
ло производить регистрацию выражаемой в баллах 
оценки выполнения технических приёмов, а также 
фиксировать раунд и точное время протекания по-
единка; 
метод анкетированной оценки эффективности вы-• 
полнения спортсменами технических действий (с 
использованием  разработанной авторами анке-
ты). В данном случае борцовские приёмы во время 
схватки, как в партере, так и в стойке оцениваются 
в баллах (от одного  до пяти). Количество получае-
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мых баллов зависит от степени сложности, точности 
и правильности выполненного технического дей-
ствия, обусловленного правилами соревнований.

Результаты исследования
Анализ применяемых технических действий. 
Чаще всего молодые борцы применяли технику 

«переворот накатом», которая составляла 27% всех 
действий во время Чемпионата. Этот приём относит-
ся к группе переворотов, выполняемых в условиях 
партера. Чаще всего эту технику применяли спор-
тсмены в весовой категории до 50 кг. Из 180 всех вы-
полненных технических действий 63 было проведено 
с использованием «переворота накатом», что для дан-
ной весовой категории составляет 35% от их общего 
количества. Приведенный показатель обращает на 
себя особое внимание, особенно если учесть, что на 
остальные 65% действий приходится 15 разновидно-
стей технических приёмов.

Наименьшее количество технических действий с 
использованием «переворота накатом» обнаружено 
у спортсменов самой тяжелой весовой категории (до 
100 кг), которые только в 13 случаях получили техни-
ческие оценки за выполнение указанного приёма, что 
составляет 11% от их общего технического арсенала. 

После изменения и внедрения в классической 
борьбе новых правил одним из наиболее результатив-
ных способов «зарабатывания» баллов является «за-
щита в партере». Атакующий спортсмен обязан начать 
действие из положения «обратный пояс». При этом 
защищающийся борец должен в течение 30 секунд 
сохранить своё положение, за что вознаграждается 
одним баллом. Именно за счёт применения «защиты 
в партере», которая относится к группе дефенсивных 
действий, спортсмены «заработали» в общей сложно-
сти 21% технических баллов. 

Третьим из всех оцениваемых по частоте примене-
ния технических действий в партере является «обрат-
ный пояс» (9% от всех применённых приёмов). Наи-
более частое использование этой техники выявлено 

в весовой категории до 85 кг. В данном случае спор-
тсмены осуществили 24 результативных действия, 
что составляет 14% от общего количества проведен-
ных технических приёмов в данной весовой катего-
рии (рис. 1).

Самой результативной техникой, используемой в 
положении стоя, оказался  «перевод в партер». У спор-
тсменов всех весовых категорий частота применения 
именно этого приёма составила 13% от общего коли-
чества технического арсенала. Однако наибольшее 
количество результативных действий с использовани-
ем этой техники обнаружено в весовой категории до 
54 кг. В данном случае спортсмены 32 раза успешно 
выполнили указанный приём, что соответствует 18% 
от общего количества всех оцененных технических 
действий. 

Значительное количество используемых во время 
поединков действий составляли «броски через грудь». 
Они являются одними из наиболее зрелищных приё-
мов в спортивной борьбе, однако имеют очень слож-
ную двигательную структуру, что значительно затруд-
няет их выполнение в условиях соревнований. Среди 
всех технических действий 3% приёмов составляют 
броски через грудь и броски скручиванием. 

Если учесть действия, проводимые только из по-
ложения стоя, то на них приходится  14% общего ко-
личества выполненных приёмов. Чаще всего в поло-
жении стоя  применялись «переводы в партер» - 68% 
(рис. 2). Сумма двух остальных групп технических 
действий, то есть «бросков через спину» и «бросков 
через грудь», составляла, соответственно,  18% и 
14%. 

Таким образом, следует полагать, что для техни-
ческой подготовки обследованных борцов в поло-
жении стоя характерна высокая частота выполнения   
«переводов в партер». Если же принимать во внима-
ние только действия, осуществляемые в партере, то в 
данном случае достаточно очевидной становится воз-
росшая популярность применения в этом положении 

Рис. 1. Структура атакующих действий в партере участников молодёжного Чемпионата Еропы’2007 по 
классической борьбе.
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базовой техники -  «перевоpoт накатом». Высокий 
процент результативных технических действий при-
ходится на «обратный пояс», что обусловлено, глав-
ным образом, нововведениями в правила проведения 
соревнований.

Анализ оценок выполненных во время поединков 
иных технических действий. 

Выполненные во время проведенного Чемпионата 
иные относящиеся к техническим действия оценены 1 
баллом и их выраженное в процентах количество со-
ставляло 57% от общего числа всех использованных 
технических приёмов (рис. 3).

В партере наибольшее количество технических 
приёмов, оцененных одним баллом, получили борцы 
за так называемую «защиту партера», когда спортсмен 
защищается в неблагоприятном для себя положении 
- «замок обратного пояса». После изменения правил 
соревнований техническая подготовка борцов в отно-
шении «защиты партера» претерпела некоторые изме-

нения. Тренеры и спортсмены стали больше уделять 
внимания таким защитным действиям, за которые 
можно получать технические баллы. К техническим 
действиям, оцениваемым одним баллом, относятся 
также «перевод накатом», «контрприёмы» и так назы-
ваемое «удержание в опасном положении». Наиболь-
шее количество однобалльных оценок за действия в 
положении стоя спортсмены получили за «перевод в 
партер».

Технические действия, оценённые двумя баллами, 
чаще всего выполнялись в партере. Всего же такую 
оценку из общего количества использованных во вре-
мя Чемпионата технических действий получили 28% 
различных приёмов. При этом чаще всего применя-
лись «переворот накатом» и «обратный пояс». 

Тремя баллами чаще всего оценивались техни-
ческие действия, выполняемые в положении стоя (в 
стойке). Эти действия характеризуются большой ам-
плитудой полёта противника. В ходе проведенного 
Чемпионата спортсмены  в общей сложности выпол-

Рис. 2. Количество атакующих действий в положении стоя (%), выполненных участниками молодёжного 
Чемпионата Еропы’2007 по классической борьбе.
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Рис. 3. Оценки технических действий участников молодёжного Чемпионата Европы’ 2007 по классичеcкой 
борьбе.
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нили 14% таких действий (преимущественно «бро-
ски через грудь», «броски через спину» и  «обратный 
пояс»).

Самые высоко оцениваемые технические дей-
ствия (5 баллов) относились только к двум группам 
приёмов - «броски через грудь» и  «обратный пояс». 
Такие приёмы были применены 10 раз, что составля-
ло лишь 1% всех оценённых технических действий, 
выполненных спортсменами на Чемпионате.

Количественный анализ технических оценок.
 Количественный анализ полученных баллов спор-

тсменами отдельных весовых категорий осуществлял-
ся начиная с 1/8 финала. С этого момента количество 
схваток для спортсменов 10 весовых категорий было 
одинаковым. За весь период проведения Чемпионата 
все борцы в общей сложности «заработали» 2891балл, 
причём 1701 из них - начиная с 1/8 финала.

Наибольшее количество баллов (213) получили  
спортсмены самой лёгкой весовой категории (до 42 
кг), что составило 13% от их общего количества. Мень-
ше всего баллов, начиная с 1/8 финала, пришлось на 
долю борцов весовой категории до 54 кг – 152 балла 
(9% от их общей суммы).

Среднее количество баллов, приходящихся на один 
поединок в весовой категории до 42 кг, составило 11,2 
балла, а в категории до 54 кг - только 7,6. 

Борцы тяжёлой весовой категории (до 85 кг) в об-
щем «заработали» 176 баллов (10% от их суммарного 
количества), а в среднем за один поединок – 8,8 балла. 
Таким образом, сравнительный количественный ана-
лиз приведенных оценок для 10 весовых категорий 
позволяет говорить о том, что количество «заработан-
ных» спортсменами баллов не взаимосвязано с вели-
чиной массы их тела (рис. 4). 

Обсуждение результатов исследования
Анализ побед  на Чемпионате Европы’ 2007 по 

классической борьбе среди молодёжи  показал, каким 
образом чаще всего борцы завершали свои схватки. 

Чаще всего такими приёмами они завершались побе-
дой по очкам. Сумма всех побед таким способом со-
ставляла 89% от их общего количества,  из которых  
70% завершались после двух раундов, а 19% - после 
третьего раунда. Например, во время Чемпионата 
Польши среди молодёжи  2000 года борцы  в 31% слу-
чаев выигрывали по очкам  [4, 9]. По нашему мнению, 
такая разница связана, прежде всего, с  разными пра-
вилами борьбы на этих соревнованиях. Можно также 
полагать, что именно изменения в правилах борьбы 
оказали решающее влияние на структуру схваток, 
способы их реализации и как следствие - на конечный 
результат соревнований. Структура завершения схва-
ток посредством применения «туше» также указыва-
ет на значительные различия в этих соревнованиях. 
Так, в Чемпионате Европы’2007 процент завершения 
поединков таким способом составлял 11%, тогда как 
в приведенных выше источниках [4, 9] победы через 
«туше»  находились в пределах от 44% до 48%, то есть 
в четыре раза превышающих показатели наших ис-
следований. Можно предположить, что сложившаяся 
ситуация связана с неодинаковым уровнем спортив-
ного мастерства спортсменов, участвующих в между-
народных соревнованиях и на Чемпионате  Польши. 
Однако, по нашему мнению, в данном случае повлия-
ло изменение правил соревнований.

Анализ структуры технических действий в пар-
тере и стойке свидетельствует о преимущественной 
реализации спортсменами действий в партере. Так, 
из всех применённых спортсменами на Чемпионате 
технических действий 66% из них были выполнены 
в партере и лишь 23% - в стойке. В связи с этим есть 
основание полагать, что в системе подготовки бор-
цов произошли существенные изменения, проявляю-
щиеся в направлении акцента на борьбу в положении 
партера. Подтверждением сказанному может служить 
тот факт, что на Чемпионате Европы по борьбе среди 
взрослых в 1955 году из всех применённых спортсме-
нами технических действий 56% были выполнены в 
стойке, а в партере – 44%  [7].

Рис. 4. Количество технических баллов, полученных  участниками молодёжного  Чемпионата Европы’2007 
по классичеcкой борьбе (начиная с 1/8 финала).
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На Чемпионате Европы’2007 борцы чаще всего 
применяли в партере технику «переворот накатом», 
на которую пришлось 27% из всех использованных 
спортсменами технических приёмов. Следует за-
метить, что эта техника очень сложная и требует от 
спортсмена хорошей физической и технической под-
готовки. Исследования  Wałachowski [10], проведен-
ные на сборной команде  Польши во время Чемпиона-
те Мира’1998 по борьбе среди взрослых,  показывают, 
что самой популярной техникой, применяемой поль-
скими спортсменами, был именно «переворот нака-
том», который составлял от 40% до 50 %  результа-
тивных технических действий. В борьбе в стойке на 
Чемпионате Европы’2007 спортсмены наиболее ре-
зультативно использовали «перевод в партер». Этим 
приёмом было выполнено 13%  всех технических дей-
ствий. 

Анализ структуры борьбы с учётом количества 
баллов показал, что борцы чаще всего применяли тех-
нические действия, оцениваемые в 1 балл (57%).  В ис-
следованиях, проведенных в 2000 году во время моло-
дёжного Чемпионата Польши [9], было установлено, 
что технические действия, оцененные одним баллом, 
составляли 41%.  Технические действия, оцененные 
на Чемпионате Европы’2007 двумя баллами, состав-
ляли 28%, а на Чемпионате Польши’2000 – 35%. В 
этом диапазоне баллов преобладают технические дей-
ствия,  характерные для борьбы в партере.  

выводы
Участники Чемпионата Европы’2007 по борьбе 1. 
среди молодёжи чаще всего использовали технику 
«перевод в партер» в положении стоя (13%) и «пере-
вод накатом» в положении лёжа (27%).

Изменения в правилах борьбы оказали существен-2. 
ное влияние на структуру соревновательной дея-
тельности борцов. Большое значение приобрела за-
щита в партере на второй минуте каждого раунда, за 
которую спортсмены получали технические баллы. 
На Чемпионате Европы’2007 по борьбе среди моло-
дёжи 21% всех технических действий был оценен 
именно за защиту в партере.
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Физическая реабилитация в раннем 
послеоперационном периоде после блокируемого 

интрамедуллярного остеосинтеза бедра
Никитина О.В.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Приведена система реабилитацион-
ных мероприятий пациентов в ран-
нем послеоперационном периоде 
при закрытых переломах бедра. В 
исследовании принимали участие 
24 пациента. Возраст пострадавших 
15-56 лет. Женщин было 6 (25%) по-
страдавших мужчин 18 (75%). Опи-
сана последовательность занятий 
лечебной физической культурой, 
представлен комплекс упражнений. 
Комплекс реабилитационных меро-
приятий должен быть динамичным с 
постепенным увеличением физиче-
ской нагрузки и учетом особенностей 
конкретного клинического случая.

Нікітіна О.В. Фізична реабілітація у 
ранньому післяопераційному періоді 
при інтрамедулярному блокованому 
остеосинтезі стегна. Наведено систему 
реабілітаційних заходів пацієнтів у ран-
ньому післяопераційному періоді при за-
критих переломах стегна. У дослідженні 
брали участь 24 пацієнта. Вік потерпілих 
15-56 років. Жінок було 6 (25%) потерпілих 
чоловіків 18 (75%). Описано послідовність 
занять лікувальною фізичною культурою, 
представлено комплекс вправ. Комплекс 
реабілітаційних заходів повинен бути ди-
намічним з поступовим збільшенням фі-
зичного навантаження з урахуванням осо-
бливостей конкретного клінічного випадку.

Nikitina O.V. The physical rehabilita-
tion in the early postoperation period 
with blocked femoral nailing. The sys-
tem of rehabilitation measures of pa-
tients is resulted in an early postopera-
tion period at the closed breaks of thigh. 
24 patients took part in research. Age 
of patients were 15-56 years. Women 
there were 6 (25%) sufferings men 18 
(75%). The sequence of employments is 
described by a medical physical culture, 
the complex of exercises is presented. A 
complex of rehabilitation measures must 
be dynamic with the gradual increase of 
the physical loading and account of fea-
tures of concrete clinical case.

Ключевые слова:
внутрикостный блокируемый ос-
теосинтез, бедро, ранняя реабили-
тация.

внутрішньокістковий блокований осте-
осинтез, стегно, рання реабілітація.

blocked nailing, femur, early 
rehabilitation.

ведение.1

Реабилитация после оперативного лечения пере-
ломов бедра – сложная и актуальная проблема. Пере-
ломы диафиза бедра составляют 60-65% всех перело-
мов этого сегмента [4]. Оперативное лечение является 
определяющим звеном в системе медицинской реа-
билитации пациентов, которое начинается с момента 
поступления пострадавшего в лечебное учреждение 
и продолжается до его полного выздоровления. Се-
годня, медицинская реабилитация является одним из 
приоритетных направлений развития здравоохране-
ния в мире [5]. В последние десятилетия оперативный 
метод, т.е. остеосинтез, является ведущим в лечении 
диафизарных переломов бедра.

К основным требованиям, предъявляемым к совре-
менному остеосинтезу, относятся: малоинвазивность 
хирургического вмешательства, отказ от дополнитель-
ной иммобилизации в послеоперационном периоде 
[1], возможность выполнения ранних активных без-
болезненных движений в суставах прооперированной 
конечности и дозированной весовой нагрузки на неё. 
В связи с этим, блокируемый интрамедулярный осте-
осинтез (БИОС) вошел в клиническую практику как 
наиболее отвечающий вышеуказанным требованиям 
для хирургического лечения диафизарных переломов 
длинных костей конечностей, а для нижней конечно-
сти многие авторы считают его «золотым» стандартом 
лечения [2, 3]. По мнению ведущих специалистов в 
области медицинской реабилитации, ошибки и недо-
статки в лечении больных с костно-мышечной пато-
логией в наибольшей степени отмечаются в послеопе-
рационном периоде восстановительного лечения [6].

Позднюю медицинскую реабилитацию боль-
ные проходят у подготовленных специалистов–
реабилитологов, а в послеоперационном периоде 
реабилитация осуществляется травматологами, так 
© Никитина О.В., 2010

как ранний послеоперационный период охваты-
вает временной промежуток с момента операции 
до выписки больного из стационара. В конечном 
итоге объединяются усилия данных специалистов, 
поскольку реабилитация, в широком смысле сло-
ва, заключается в восстановлении, как структуры, 
так и функции поврежденных сегментов опорно-
двигательного аппарата.

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данной работы явилось создание единого 

подхода к реабилитационным мероприятиям раннего 
послеоперационного периода после выполнения бло-
кируемого интрамедуллярного остеосинтеза бедра.

За период 2005-2008 гг. в Центре спортивной 
травматологии НУФВСУ БИОС при переломе бе-
дра выполнен 24 пациентам. В качестве фиксаторов 
использовались блокируемые интрамедуллярные 
стержни «ChM»(Польша), «Stryker» (США), «Syn-
thes» (Швейцария). В восстановительном периоде по-
сле БИОС проводилась ранняя активизация больных 
с применением комплексов лечебной физкультуры с 
целью сокращения периода их реабилитации. Возраст 
пострадавших составлял от 15 до 56 лет, средний воз-
раст 33,7 ± 2,1 (n=24). Женщин было 6 (25%) постра-
давших мужчин 18 (75%). Все переломы были закры-
тыми. По типу переломов согласно классификации 
АО пациенты распределились следующим образом: 
тип А – 6 человек (25,0%), тип В – 14 человек (58,3%), 
тип С – 4 человек (16,7%). Большинство операций 
было выполнено в период от 3 до 14 суток с момента 
травмы. В предоперационном периоде травмирован-
ная конечность укладывалась на шину Белера и мон-
тировалась система скелетного вытяжения с грузом 
8–12 кг по оси для устранения контракционного дей-
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ствия мышц бедра и смещения фрагментов по длине. 
Спицу для вытяжения проводили через бугристость 
большеберцовой кости. Все операции выполнены под 
спинномозговой анестезией на ортопедическом столе 
с антеградным введением стержня в костномозговой 
канал, под контролем электронно-оптического преоб-
разователя. В 20 (83,3%) случаях БИОС был выполнен 
без открытия зоны перелома. Дополнительная иммо-
билизация конечности в послеоперационном периоде 
не использовалась ни в одном случае.

Результаты исследований.
Нами для применения БИОСа были выбраны типы 

переломов со сложной плоскостью излома, представ-
ляющие определенные трудности в лечении чрескост-
ным и накостным остеосинтезом, но в то же время вы-
бор методики остеосинтеза предполагал обеспечение 
ранней активности пациента и должное качество жиз-
ни с хорошим функциональным результатом. Методы 
раннего восстановительного лечения были направле-
ны не только на профилактику послеоперационных 
осложнений, но и на активное восстановительное ле-
чение в режиме прогрессивно возрастающей нагруз-
ки. В своих исследованиях мы придерживались обще-
принятого деления [6] периодов реабилитации:

1) ранний послеоперационный, который начина-
ется с момента операции и продолжается до выписки 
больного из стационара (2-3 недели);

2) ближайший послеоперационный период – с мо-
мента выписки из стационара до 2,5-3 месяцев после 
операции (лечение в домашних и амбулаторных усло-
виях); 

3) поздний послеоперационный период – время 
постепенного восстановления функции и опороспо-
собности оперированной конечности (3-6 месяцев с 
момента операции);

4) период функционального восстановления - на-
чинается с момента восстановления опороспособно-
сти до полной социальной и трудовой реабилитации 
(6-12 месяцев после операции).

Комплексное лечение пациентов включало стан-
дартизированную схему мероприятий. Задачами про-
водимого раннего восстановительного лечения явля-
лись:

1) ранняя активизация больного в постели;
2) обучение ходьбе на костылях с 3-5-х суток (в за-

висимости от типа перелома) после операции и навы-
кам самообслуживания;

3) применение методики ЛФК для быстрого вос-
становления функции травмированной конечности;

4) профилактика ранних и поздних осложнений 
после остеосинтеза переломов бедра;

5) подготовка больного для дальнейшего 
амбулаторно-поликлинического этапа реабилитации. 

По окончании операции, при переводе пациента 
в палату, применяли эластичное бинтование на обе 
нижние конечности от кончиков пальцев до верхней 
трети бедра (с целью профилактики тромботических 
осложнений). Под оперированную конечность под-
кладывали небольшой валик для придания нижней 
конечности средне-физиологического положения 
со сгибанием в коленном суставе под углом 15º. Так 

как в предоперационном периоде скелетное вытяже-
ние осуществлялось за бугристость большеберцовой 
кости с тракцией капсулы коленного сустава, данная 
укладка конечности уменьшала дополнительную бо-
левую импульсацию. Ориентируясь на субъективные 
ощущения больного (по мере прекращения действия 
анестезии), рекомендовали проводить активные дви-
жения в пальцах синхронно движениям в здоровой 
конечности по 1-3 минуты. Упражнения выполняли 
вначале в облегченных условиях с малой амплитудой, 
а по мере нарастания объема движений - с максималь-
но возможной. Кинезотерапию здоровой конечно-
сти рекомендовали проводить на фоне дыхательных 
упражнений уже с 1-го дня послеоперационного пе-
риода. В ходе проведения ЛФК использовались мед-
ленные движения в суставах здоровой конечности в 
виде сгибания-разгибания голени, стопы, сгибания-
разгибания-приведения бедра.

Со 2-го дня после операции особое значение уделя-
ли обучению пациентов изометрической гимнастике, 
направленной на поддержание тонуса мышц, улучше-
ние кровообращения в прооперированной конечно-
сти. В связи с тем, что при данной травме гипотрофии 
чаще всего подвергается четырехглавая мышца бедра, 
в занятия включали изометрические напряжения этой 
мышцы, что способствовало профилактике гипотро-
фии, улучшению сократительной функции, повыше-
нию тонуса. Наличие дренажей в послеоперационной 
ране после открытой репозиции (трубчатые дренажи, 
выведенные чрескожно через отдельные проколы с 
системой активной аспирации) не являлось противо-
показанием к изометрической гимнастике, которая 
способствовала эвакуации гематомы и раневого от-
деляемого. Изометрических упражнений проводи-
ли 6-8 сеансов в сутки по 8-10 напряжений согласно 
общепринятым правилам – максимальное напряже-
ние с последующим расслаблением в два раз дольше 
по продолжительности. Проводили также активно-
пассивные движения в коленном суставе оперирован-
ной конечности в пределах сектора углов 180º - 150º, а 
в случаях закрытого остеосинтеза увеличивали объем 
движений до появления болезненности.

Примерный комплекс рекомендуемых физических 
упражнений, направленных на мобилизацию больно-
го со вторых по четвертые сутки после операции (ис-
ходное положение (и.п.) - лежа на спине, руки вдоль 
туловища):

1) поднять руки вверх - вдох, вернуться в и.п. – вы-
дох 3-5 раз;

2) тыльное сгибание и подошвенное разгибание 
стоп 6-10 раз;

3) попеременное и одновременное сгибание ног в 
коленных суставах (стопы скользят по плоскости по-
стели) 3-5 раз;

4) наклоны туловища вправо и влево, руки скольз-
ят вдоль туловища;

5) изометрическое напряжение мышц бедра и яго-
дичных мышц по 5-7 секунд 3-5 раз;

6) сгибание и разгибание рук в локтевых суставах 
6-10 раз;

7) сжимание и разжимание пальцев рук 6-10 раз;
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8) и.п. - лежа на спине, руки согнуты в локтевых 
суставах; прогнуться в грудном отделе позвоночника, 
затем, взявшись за балканскую раму, поднимание и 
опускание туловища 3-5 раз;

9) развести руки в стороны - вдох, вернуться в и.п. 
– выдох 6-10 раз.

Упражнения выполнялись в спокойном темпе без 
задержки дыхания. Такой комплекс упражнений мы 
рекомендовали проводить 2-3 раза в день по 3-5 ми-
нут. При общем удовлетворительном состоянии паци-
ента добавляли упражнения с сопротивлением и отя-
гощением (больной выполнял движения конечностью, 
а лечащий врач оказывал сопротивление движению). 
Впоследствии упражнения увеличивались по продол-
жительности до 10 минут, количество повторений до 
5-6 раз в день.

С 4-5-х суток после операции пациентам разреша-
ли вертикальное положение в кровати с опущенными 
ногами и опорой на стопы о пол 6-8 раз в сутки (с при-
емом пищи в положении сидя). При этом угол сгиба-
ния в коленном суставе составлял 50º-70º. Активиза-
цию проводили с учетом индивидуального подхода к 
конкретному больному, его ортостатической реакции, 
возраста, соматического состояния и операционной 
кровопотери. Учитывали также примененный способ 
блокирования внутрикостного стержня (статический, 
динамический, компрессионный) и тип перелома.

Как правило, с 5-х суток больного обучали подъе-
му с кровати на костыли из положения сидя, сначала 
с посторонней помощью, а затем самостоятельно с 
опорой на здоровую ногу. Больные стояли на косты-
лях возле кровати с распределением веса тела на обе 
конечности и осуществляли передвижение в пределах 
палаты (5-6 шагов). При переломах типа А2-3, когда 
был произведен остеосинтез в компрессионном или 
динамическом варианте, рекомендовали ходьбу на ко-
стылях «приставным шагом», касаясь оперированной 
конечностью пола. В последующие несколько дней 
весовая нагрузка на оперированную ногу дозировано 
увеличивалась, по мере того как у больного появля-
лась уверенность и навыки передвижения на косты-
лях. Швы снимали на 12-14-е сутки после операции. 
К моменту выписки из стационара на 12-14-е сутки 
пациенты данной группы уверенно передвигались на 
костылях с полноценно-оптимальной опорой на опе-
рированную конечность в пределах центра на 25-30 
метров. При переломах типа А1, В и С (статический 
вариант остеосинтеза) нагрузка оперированной ко-
нечности определялась индивидуально, учитывали 
величину операционной раны, фиксацию и располо-
жение промежуточных фрагментов и т.д., а дозиро-
ванная нагрузка разрешалась к моменту снятия швов. 
Швы снимали на 12-14-е сутки после операции. При 

ходьбе на костылях пациентам рекомендовали уделять 
внимание сохранению стереотипа ходьбы, активному 
разгибанию голени, исключению отведения и рота-
ционного положения нижней конечности с пассив-
ной стабилизацией коленного сустава. Выполнение 
данных рекомендаций по двигательному режиму по-
зволяло пациентам самостоятельно регулировать на-
грузку на момент выписки из стационара и являлось 
основой для его последующего расширения в амбула-
торных условиях.

выводы
Таким образом, комплекс реабилитационных ле-

чебных мероприятий в раннем послеоперационном 
периоде у пациентов после БИОСа переломов бедрен-
ной кости блокируемым стержнем должен быть ди-
намичным с постепенным увеличением физической 
нагрузки и учетом особенностей конкретного клини-
ческого случая. Как правило, к концу периода паци-
енты передвигались на костылях с оптимальной на-
грузкой на оперированную конечность, осуществляли 
активное удержание голени в разогнутом положении 
конечности в коленном суставе. Объем движений в 
последнем составлял 70º-90º. Правильно подобран-
ный двигательный режим, весовая нагрузка при пере-
движении, а также навыки лечебной физкультуры, 
полученные под руководством лечащего врача трав-
матолога, в последующем являются для пациентов ба-
зовой основой реабилитационных мероприятий.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем физи-
ческой реабилитации в раннем послеоперационном 
периоде после блокируемого интрамедуллярного 
остеосинтеза бедра.
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Методи, форми та засоби професійної підготовки учителів-
тьюторів в умовах дистанційної форми навчання

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

Анотації:
Висвітлено проблем професій-
ної підготовки учителів-тьюторів. 
Розглянуто особливості застосу-
вання методів, форм та засобів 
професійної підготовки учителів-
тьюторів в умовах дистанційної 
форми навчання. Як доцільні 
методи виділено: метод лекції, 
відеотренінги, інтерактивні мето-
ди (ділові ігри, кейси, мозковий 
штурм), методи рефлексії, мето-
ди контролю, вправи, лаборатор-
ний метод. Формами організації 
– електронні семінари, вебінари, 
відео-семінари. Засобами на-
вчання – електронні освітні ре-
сурси та сервіси і служби мережі 
Інтернет.

Осадчий В.В. Методы, формы и сред-
ства профессиональной подготовки 
учителей-тьюторов в условиях дис-
танционной формы обучения. Изучены 
проблемы профессиональной подготовки 
учителей-тьюторов. Рассмотрены осо-
бенности применения методов, форм и 
средств профессиональной подготовки 
учителей-тьюторов в условиях дистанци-
онной формы обучения. Как целесообраз-
ные методы выделены: метод лекции, 
видеотренинги, интерактивные методы 
(деловые игры, кейсы, мозговой штурм), 
методы рефлексии, методы контроля, 
упражнения, лабораторный метод. Форма-
ми организации – электронные семинары, 
вебинары, видео-семинары. Средствами 
обучения – электронные образователь-
ные ресурсы и сервисы сети Интернет. 

Osadchiy V.V. Methods, forms and facili-
ties of professional preparation of teach-
ers-tutors in the conditions of the con-
trolled from distance form of teaching. 
The problems of professional preparation 
of teachers-tutors are studied. The features 
of application of methods are considered, 
forms and facilities of professional prepara-
tion of teachers-tutors in the conditions of the 
controlled from distance form of teaching. As 
expedient methods are selected: method of 
lecture, video trainings, interactive methods 
(role-playing, case studies, brainstorming), 
methods of reflection, control methods, ex-
ercises, laboratory method. By the forms of 
organization are electronic seminars, web-
seminars, videos-seminars. By teaching fa-
cilities are electronic educational resources 
and services of network the Internet. 

Ключові слова:
метод, форма, засіб, учитель, 
тьютор, дистанційне навчання.

метод, форма, средство, учитель, тью-
тор, дистанционное обучение.

method, form, medium, teacher, tutor, 
distance learning.

вступ.1

Нова парадигма освіти, що прийшла з розвитком 
демократії в Україні, ставлячи у голову кута 
індивідуальність людини, передбачає роль педагога 
як консультанта, помічника того, хто навчається. 
Нові інформаційні технології надали поштовх до 
модернізації усіх сфер діяльності людини, у тому 
числі і освітньої, що сприяло появі нових педагогічних 
технологій, методів, форм і засобів навчання. 
Найголовніше, що такі перетворення в нашому 
суспільстві вимагали появи такого типу педагога, який 
оцінював би себе як учня, а учнів як особистостей, що 
мають право на індивідуальну освітню програму. Така 
культура наставництва виникла ще у середньовіччі і 
отримала назву тьюторство.

Питання підготовки тьюторів розглядається в робо-
тах А.А. Андреєва, Х.Беккера, Р.Бергера, В.Ю.Бикова, 
Н.В.Жевакіної, В.М.Кухаренка, Г.С.Молодих. Тьютор 
– це не лише той, хто навчає вчитися інших, а й уміє 
учитися сам і передавати свій досвід самоосвіти тому, 
хто також знаходиться у процесі самоосвіти [2, 16]. У 
дидактиці тьютор – це позиція, що супроводжує, під-
тримує процес самоосвіти, індивідуальний освітній 
пошук, що здійснює підтримку розробки і реалізації 
індивідуальних освітніх проектів і програм. 

Сьогодні з розвитком нових інформаційних техно-
логій культура тьюторства отримала новий характер 
у дистанційній формі навчання. Тьютор більше не за-
ймає позицію експерта – «знаю все». Він стає фасилі-
татором (помічником) знань, синтезує і супроводжує 
ресурси студенту та забезпечує доступ до знань [3, 
12]. Він є ключовою фігурою у дистанційному на-
вчанні, що відповідає за проведення занять зі студен-
тами, створює відповідне середовище, керує проце-
сом навчання як діяльністю і намагається забезпечити 
заплановані результати як щодо отриманих знань та 
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умінь, так і до набутих особистих здібностей студен-
тів [3, 13]. 

Тьюторство сьогодні - це спеціалізація професій-
ної діяльності учителя в умовах дистанційної форми 
навчання. Процес підготовки тьюторів орієнтується 
на розвиток у них комунікативних, аналітичних, реф-
лексивних умінь та навичок, психологічної готовності 
працювати у віртуальному просторі, навичок фаси-
літації, тобто налагодження та підтримки інформа-
ційних зв’язків і взаємодії між слухачами та іншими 
учасниками системи дистанційної освіти, регулюван-
ня різних проблем, розв’язання конфліктів, адаптації 
слухачів до нової форми навчання [1, 13.].

Робота виконана за планом НДР Мелітопольського 
державного педагогічного університету ім. Б. Хмель-
ницького.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті - визначення методів, форм і засо-

бів, що забезпечують їх ефективну професійну підго-
товку учителів-тьюторів в умовах дистанційної фор-
ми навчання.

Результати дослідження.
Важливість культури тьюторства в Україні під-

креслюється ще такими чинниками:
об’єми інформації, які повинні засвоїти студенти 1. 
майбутні учителі у процесі навчання у вищому на-
вчальному закладі зростають, і вмістити їх у рамки 
аудиторного навчання неможливо;
відсоток долі самостійного навчання збільшується, 2. 
а керування нею у викладача починає займати все 
більше часу на шкоду основній академічній програ-
мі;
хоча завданням сучасного викладача є опанування 3. 
новими інформаційними технологіями з метою ви-
користання їх у навчальному процесі, досконале і 
високопрофесійне їх вивчення виходить за рамки 
здійснюваних ними професійних обов’язків;
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поширення дистанційної форми навчання, яка пе-4. 
редбачає володіння професійними компетенціями 
як викладача так і спеціаліста з інформаційних тех-
нологій.

Важливість широкого впровадження дистанцій-
ного навчання підтверджена останніми роками дов-
готривалими і частими карантинними заходами у 
середніх і вищих навчальних закладах. Отже якщо в 
основному дистанційна форма навчання позиціонува-
лася як форма навчання поряд із заочним і очним або 
як їх частина, також розраховувалася для використан-
ня у додатковому навчанні дорослих, підвищенні ква-
ліфікації, отриманні освіти для людей з обмеженими 
можливостями, то сьогодні постає нагальне питання 
про впровадження дистанційної форми навчання або 
її елементів у освітній процес. 

В Україні поштовхом для розвитку інституту 
тьюторства є розвиток дистанційної форми навчан-
ня, який прискорився із прийняттям Закону України 
«Про Національну програму інформатизації» (2003), 
«Програми розвитку системи дистанційного навчан-
ня на 2004-2006 рр.», Наказу Міністра освіти і науки 
України «Про затвердження Заходів щодо реалізації 
Програми розвитку системи дистанційного навчання 
на 2004-2006 рр.», Положення «Про дистанційне на-
вчання» (2004). Також для координації робіт з форму-
вання і реалізації державної політики щодо розвитку 
системи дистанційного навчання за наказом №335 від 
26 квітня 2004 р. Міністра освіти і науки України при 
Міністерстві освіти і науки України створено Коорди-
наційну раду з розвитку системи дистанційного на-
вчання. 

Підготовка тьютора повинна бути спрямована на 
розвиток наступних психолого-педагогічних компе-
тенцій, що характеризують особливості тьюторскої 
діяльності в галузі організації навчального процесу 
та надання підтримки слухачам: 1) інформувати учнів 
про особливості організації навчального процесу та 
вимоги до підсумкової підготовки; 2) рекомендувати 
вибір індивідуальної траєкторії навчання у відповід-
ності з початковим рівнем підготовки учнів, їх освіт-
німи потребами та мотивацією; 3) визначати обсяг і 
зміст підтримки, яка надається, залежно від цілей 
підготовки і якості використовуваних навчально-
методичних матеріалів, планувати етапи підтримки; 
4) при організації занять стимулювати завдання пи-
тань, більше відповідати, ніж питати; 5) брати участь 
у спільному обговоренні підходів до вирішення кон-
кретних ситуацій, завдань і проблем; 6) стимулювати 
виникнення позитивних емоцій у тих, хто навчається, 
заохочувати, підтримувати інтерес до навчання; 7) 
спільно з учнями здійснювати цілеспрямований по-
шук навчальної інформації; 8) оцінювати досягнення 
учнів на всіх етапах навчання, створювати умови для 
здійснення самооцінки; 9) враховувати задоволеність 
учнів ходом і результатами навчального процесу; 10) 
сприяти взаємодії учнів між собою в процесі навчан-
ня [4].

Найважливішим у професійній підготовці 
учителів-тьюторів є розвиток наступних вмінь та на-
вичок он-лайнового консультування: навички письмо-

вого спілкування; навички організації та коректування 
зворотного зв'язку; менеджмент часу; вміння здій-
снювати пошук і прийняття рішень; навички надання 
психологічної підтримки; навички врегулювання кон-
фліктів, вміння здійснювати міжособистісну комуні-
кацію, зокрема у полікультурному середовищі. 

Професійна підготовка тьюторів може здійснюва-
тися трьома шляхами: 1) через професійну перепід-
готовку учителів на курсах підвищення кваліфікації; 
2) через системи сертифікаційних чи тренінгових цен-
трів; 3) професійної підготовки у педагогічних вищих 
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рів-
нем магістр.

Проте кожен із них має передбачати методичну, 
педагогічно-психологічну підготовку та підготовку у 
галузі сучасних інформаційних технологій:

методична1.  - передбачає розвиток уміння добирати і 
розробляти навчально-методичні матеріали, оціню-
вати їх якість з точки зору сучасних норм, оформ-
лювати їх у електронному вигляді;
психолого-педагогічна2.  - включає розвиток вміння 
використовувати в навчальному процесі сучасні 
педагогічні технології, що відповідають цілям на-
вчального курсу або освітньої програми в цілому, і 
стимулюють активність учнів; вміння надавати до-
помогу і підтримку слухачам, створювати мотива-
цію, вирішувати конфлікти, розвивати співробітни-
цтво на основі знання психології міжособистісних 
відносин, психології великих і малих груп, вікової 
психології);
підготовка у галузі сучасних інформаційних техно-3. 
логій передбачає розвиток вміння застосовувати су-
часні інформаційно-комп’ютерні та інформаційно-
комунікаційні технології для доставки матеріалів та 
організації інтерактивної взаємодії учасників освіт-
нього дистанційного процесу.

Тьюторство як окремий вид викладацької та тре-
нерської діяльності тісно пов'язаний з Інтернет-
технологіями та електронним навчанням (е-навчання). 
Майбутній учитель-тьютор, має освоювати професію 
одночасно з освоєнням ключових принципів і техно-
логій е-навчання як користувач і майбутній куратор у 
системах дистанційного навчання. Отже, професій-
на підготовка учителів-тьюторів повинна більшою 
частиною здійснюватися за допомогою дистанційної 
форми навчання засобами Інтернет або за допомогою 
моделювання мережної взаємодії викладача і студен-
тів у ході очних занять. 

Потреба в таких фахівцях як учитель-тьютор ста-
вить завдання визначення методів, форм і засобів, що 
забезпечують їх ефективну підготовку. Слід виділити 
такі методи, що доцільно використовувати у підго-
товці учителів-тьюторів: лекції, відеотренінги, інтер-
активні методи (ділові ігри, кейси, мозковий штурм), 
методи рефлексії, методи контролю, вправи, лабора-
торний метод.

Лекція як традиційний метод навчання має міс-
це й у дистанційному навчанні у таких реалізаціях: 
електронне видання, відео-лекція, аудіо-лекція. Лек-
ції можуть проводитися у реальному і нереальному 
часі, фронтально (за допомогою телебачення) та ін-
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дивідуально (за допомогою сервісів онлайн-відео). 
Електронна лекція може містити, крім тексту лекції, 
наочний матеріал, презентації, додаткові матеріали, 
цитати тощо. Вона являє собою мережний гіпертек-
стовий матеріал, що містить систематичний виклад 
навчальної дисципліни або її розділу, частини, від-
повідає освітньому стандарту і навчальній програмі. 
Мережні лекції мають свої особливості: розвинена 
гіпертекстова структура в понятійній частині курсу, 
чітко структурований зміст, сувору послідовність ви-
кладу і взаємозалежність розділів [7, 295-296]. Також 
можна виділити такий метод як інтерактивна лекція, 
яка передбачає двосторонню комунікацію, включення 
елементів тренінгової гри, високий рівень контролю 
тьютора за тим, що відбувається в аудиторії.

Метод відеотренінгів дає можливість проводити 
навчання з мінімальним відривом від роботи і в будь-
який зручний час, скоротити час навчання за рахунок 
інтенсивності подачі інформації; навчати будь-яку 
кількість слухачів; проводити повторне навчання для 
оновлення та закріплення отриманих знань та нави-
чок будь-яку кількість разів; організувати і контр-
олювати самостійне навчання слухачів; підвищити 
інтерес учасників навчання до навчального матеріалу, 
зробити його більш наочним, живим, наближеним 
до реального життя, а також долучитися до сучасних 
технологій навчання, спрямованим на передачу ді-
євих практичних навичок. Відеотренінги - це новий 
інструмент навчання. Основною відмінністю відео-
тренінгів від інших форм навчання є те, що багато-
функціональність відеокурсів дозволяє використову-
вати їх різними способами і для різних цілей. Фільми, 
що використовуються як відеотренінги створюються 
професіоналами в галузі кіновиробництва, що забез-
печує їх високу якість.

Ділова гра є методом навчання професійної діяль-
ності шляхом її моделювання, близького до реальних 
умов, з обов’язковим динамічним розвитком ситуації, 
завдання чи проблеми, яку слід розв’язати відповід-
но до характеру рішень та дій її учасників. У процесі 
ділової гри відбувається діалог на професійному рів-
ні, зіткнення думок і позицій, взаємна критика гіпо-
тез і пропозицій, їх обґрунтування й зміцнення, що 
призводить до появи нових знань, сприяє набуттю 
досвіду вирішення професійних завдань і психолого-
педагогічних ситуацій [6, 50-51].

Кейс-метод або метод групового вирішення кон-
кретних ситуацій (ситуаційний метод) полягає у тому, 
що студентам як завдання для самостійної індивідуаль-
ної роботи пропонується для аналізу ситуація. Саме в 
процесі розгляду, аналізу, пошуку рішення у так званій 
ситуаційній вправі (кейсі) реалізується даний метод. 
Ситуаційна вправа – це комплексний опис ситуацій, в 
якому можна виділити низку взаємопов’язаних струк-
тур або рівнів: пізнавальних, понятійних, навчальних, 
суспільних, аналітичних, вирішувальних, евристич-
них, мотиваційних тощо. Використання ситуаційної 
вправи у груповій роботі основане або на внутріш-
ньогруповому діалозі, або на організації «мозкового 
штурму». Результати різних груп можуть бути порів-
няні між собою, може бути обране найкраще рішення 

[5, 60-63].
Метою інтерактивного методу „мозковий штурм” 

є активізація інтелектуальної діяльності студентів, яка 
спрямовується на висування ідей рішення конкретної 
задачі, на пропозицію шляхів розв’язання певної про-
блеми, а також звільнення від інерції мислення, подо-
лання стереотипів при рішенні творчої задачі, акуму-
ляцію ідей щодо вирішення запропонованої проблеми. 
Робота починається із постановки проблеми, яку не-
обхідно вирішити. Викладач повинен бути впевнений, 
що студенти розуміють, що від них чекають, що вони 
мають можливість фіксувати ідеї, що їхнє розміщен-
ня в аудиторії дозволяє спілкуватися без перешкод: 
тобто найзручнішим є розташування довкола столу, 
коли учасники бачать обличчя один одного і в них є 
місце, щоб робити записи. Після закінчення часу, від-
веденого на роботу, студенти озвучують ідеї, які були 
висунуті при колективному обговоренні. Разом із ви-
кладачем починається розгляд ідей, аналізується їхня 
придатність вирішити поставлену проблему. Резуль-
татом є вибір найбільш оригінальної, нестандартної 
ідеї [5, 53-54].

До методів рефлексії можна віднести: методи екс-
пертної оцінки, індивідуальної та групової оцінки, 
аналіз і узагальнення досвіду, метод взаємоконтро-
лю, групового обміну враженнями тощо. Наприклад, 
реалізації методу взаємоконтролю сприяє попередня 
робота з розвитку вміння давати позитивні оцінки від-
повідей. Критеріями оцінки є: повнота, правильність, 
точність висловлювання, відсутність слів-паразитів. 
Група ділиться на дві частини (по ролях: ті що, за-
питують – ті, що відповідають). «Учні» відповідають 
«вчителям», не заважаючи іншим. Після виставлення 
оцінки слід запропонувати учасникам помінятися ро-
лями. Пари слід міняти, щоб уникнути необ'єктивних 
оцінок, а також для розширення кола спілкування. 
Груповий обмін враженнями проводиться після за-
кінчення опрацювання теми в робочих групах, напри-
клад, в чотирьох. Для підведення підсумків учасники 
збираються по одному від кожної групи (усього чоти-
ри у кожній знову утвореній групі). У цих «збірних» 
представлена інформація всіх колишніх робочих груп. 
Члени «збірних» розповідають про результати роботи 
своєї групи. Підведення підсумків завершується вира-
зом вдячності всім присутнім за активну співпрацю. 
Важливою умовою реалізації такого методу є актив-
ність кожного учасника. Метод відрізняється високою 
інтенсивністю роботи, але часу на нього потрібно не 
більше, ніж на звичайне загальне обговорення [8].

Головною функцією методу контролю є 
контрольно-регулююча, що означає невідривність 
контролю від навчального процесу. У професійній 
підготовці учителів-тьюторів в умовах дистанційного 
навчання провідним є методи машинного та тесто-
вого контролю. Метод машинного (програмованого) 
контролю здійснюється за допомогою електронно-
обчислювальної техніки і контролюючих програм. 
Комп’ютер є найоб’єктивнішим контролером при ви-
вченні всіх навчальних предметів. В основі методу 
тестового контролю (машинного) лежать тести – спе-
ціальні завдання, виконання (чи невиконання) яких 
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свідчить про наявність (або відсутність) у школярів 
певних знань, умінь [9, 288]. Тестування може здій-
снюватися як у режимі он-лайн так і оф-лайн. У пер-
шому випадку студенти здійснюють авторизований 
вхід на інформаційний ресурс (н-д.: портал системи 
дистанційного навчання) і проходять тест за умовами, 
що поставлені викладачем (обмеження/не обмеження 
часу, показ/не показ правильних відповідей тощо). У 
другому випадку тест у відповідній формі (програма, 
електронний документ) розсилається слухачам за до-
помогою електронної пошти, а його результати обро-
бляються після його проходження студентами і над-
силання викладачу. 

Вправи – це дуже важливий елемент навчального 
процесу, що дозволяє закріпити на практиці отрима-
ні при вивченні курсу знання. Суть методу полягає у 
виконанні багаторазових дій, тренуванні у застосу-
ванні засвоєного матеріалу на практиці [9, 280]. Усні 
та письмові вправи не складно реалізувати у системі 
дистанційного навчання за допомогою ІКТ, а ось ви-
конання виробничо-трудових вправ вимагає існування 
віртуальної лабораторії, що використовує технологію 
імітаційного математичного моделювання із вико-
ристанням апаратно-програмних засобів (технічних) 
засобів візуалізації, комп’ютерної графіки й анімації 
для досягнення ефективної інтерактивної взаємодії 
користувача із середовищем моделювання.

Лабораторний метод базується на самосійному 
проведенні експериментів, дослідженнях і засто-
совується, насамперед, при вивченні хімії, біології, 
фізики. Він спричиняє високу активність і самостій-
ність студентів, уможливлює набуття умінь і навичок 
користування обладнанням, забезпечує умови для 
формування важливих практичних умінь: вимірю-
вати і вираховувати, обробляти та порівнювати їх з 
попередніми, перевіряти відомі й обирати нові шля-
хи самостійних досліджень [9, 280-281]. У систе-
мі дистанційного навчання неважко організувати 
практично-лабораторні заняття за допомогою ІКТ, на-
приклад, з інформатики. Є кілька варіантів здійснен-
ня: 1) офлайн - вчитель ставить завдання (електро-
нною поштою, у методичних рекомендаціях до курсу, 
у електронному вигляді (HTML-сторінка, документ 
у форматі .pdf, що розміщений у мережі Інтернет), 
попередньо повідомивши про вимоги до звіту, а 
студент надсилає виконану роботу у вигляді звіту 
(код програми, графічні чи текстові матеріали тощо); 
2) онлайн – студент (або студенти) і тьютор наперед 
домовляються про одночасну присутність у чаті 
(відео-чаті), повідомляється завдання або воно відоме 
з методичних рекомендацій до курсу, студенти його 
виконують, спілкуючись між собою та із тьютором, 
завдяки використанню веб-камер тьютор може 
бачити результати роботи студентів за комп’ютерами. 
Складніше організувати лабораторну роботу з фізики 
або хімії. Проте і в цьому випадку можливо два 
шляхи: з реальними приладами і знаряддями для 
лабораторної роботи (в офлай чи онлайн варіації); за 
допомогою використання віртуальних лабораторій (в 
офлай чи онлайн варіації).

Крім вищезазначених методів підготовки 

учителів-тьюторів, використовуються більшість 
інших традиційних методів при очному навчанні і при 
дистанційному, у процесі якого вони здійснюються 
за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних 
технологій. Наприклад, такі методи як бесіда, дискусія, 
дебати, прес-метод, демонстрація, ілюстрація, робота 
з книгою легко реалізовуються за допомогою ІКТ.

Специфіка дистанційного навчання (стислість 
занять, їх інтенсивний характер, робота з дорослими) 
пред’являє до тьютора вимоги, які суттєво 
відрізняються від традиційних, як за особистими 
якостями, так і за формами організації навчання. 
Однією із специфічних форм дистанційного навчання 
є електронні (віддалені, віртуальні, мережні) 
семінари, що відрізняються віддаленістю його 
учасників у просторі і часі. Вербальна комунікація між 
учасниками, як це відбувається у звичайному семінарі, 
замінена епістолярним (письмовим) спілкуванням, 
що реалізується засобами інформаційних і 
комунікаційних технологій у вигляді форумів, чатів 
тощо, тобто учасники семінару не бачать один 
одного, а обмінюються текстовими повідомленнями 
у реальному чи асинхронному режимі спілкування 
[7, 311]. Відео-семінари в педагогічному аспекті мало 
відрізняються від традиційних, адже учасники процесу 
бачать один одного на екранах моніторів комп’ютерів. 
Відеоконференції являють собою сучасну технологію 
спілкування, яка дозволяє у режимі реального часу 
передавати усім її учасникам звук і зображення, 
а також різноманітні електронні документи, що 
включають текст, таблиці, графіки комп’ютерну 
анімацію, відеоматеріали. Звісно, відеоконференції не 
можуть повністю замінити особистісного спілкування, 
проте вони дозволяють домогтися принципово нового 
рівня спілкування людей, підчас розділених тисячами 
кілометрів. Можливість слідкувати за жестами і 
мімікою співбесідника підвищує коефіцієнт корисної 
дії сприйняття інформації до 60% [7, 109-110].

Останнім часом стали дуже поширені online-
семінари або вебінари, тобто віртуальні семінари, 
що організовані за допомогою Інтернет-технологій. 
Вебінару властива головна ознака семінару – 
інтерактивність, яка полягає у тому, що тьютор робить 
доповідь, а слухачі можуть ставити питання, на які 
тьютор відповідає. Найлегший спосіб організувати 
вебінар - скористатися послугами компаній, що 
спеціалізуються на наданні даних послуг у мережі 
Інтернет та відповідного програмного забезпечення. 
Наприклад, Elluminate розробила інструмент для 
проведення телеконференцій та віртуальних класів 
VRoom (https://www.elluminate.com/vroom), Cisco – 
MeetingPlace (https://go.meetingplace.net), WebSoft 
– Віртуальний клас WebSoft (http://www.v-class.ru), 
Dimdim – Dimdim (http://www.dimdim.com) та ін. Такі 
інструменти надають можливості проведення ши-
рокого спектру заходів в режимі онлайн, а саме: на-
вчальних семінарів (вебінарів), лекцій, педагогічних 
нарад, конференцій і презентацій тощо. Спілкування 
та взаємодія користувачів у вебінарі здійснюється че-
рез Інтернет або в корпоративних мережах. Власне 
вебінар проходить за таким сценарієм: тьютор планує 
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вебінар, визначає його тематику та хід, формує групу 
надсилаючи запрошення або публікуючи повідомлен-
ня про вебінар на інформаційному ресурсі; тьютор 
починаючи вебінар, обирає найбільш оптимальні спо-
соби проведення семінару (аудіо або відеоконферен-
ція, використання загальної дошки, показ інтерфейсу 
програмних продуктів тощо), керує процесом навчан-
ня (завантажує презентацію, змінює слайди, вмикає/
вимикає камери і мікрофони, використовує указку, 
опитування тощо); слухач бере участь у вебінарі, спіл-
кується в аудіоконференції та чаті, малює на загаль-
ній дошці, дивиться презентацію і відео. Після цього 
за потреби тьютор може у чаті вебінару або іншими 
способами (н-д.: через електронну пошту) оцінити 
роботу слухачів і надати рекомендації або висловити 
побажання.

В умовах дистанційної форми навчання набувають 
значних трансформацій також і засоби професійної 
підготовки учителів-тьюторів. Такі засоби навчання 
як друковані видання (книги, посібники, підручники), 
демонстраційні (гербарії, муляжі, макети, моделі), 
аудіовізуальні й відео засоби, наочні площинні (пла-
кати, карти, стенди, моделі у розрізі, дошка) не втра-
чають свого значення, і можуть подаватися студентам 
як у вигляді гіперсторінок так і у графічному чи відео 
вигляді. Новими засобами навчання стали: електронні 
освітні ресурси (мультимедійні підручники, мереже-
ві освітні ресурси, мультимедійні універсальні енци-
клопедії та ін.); сервіси та служби мережі Інтернет 
(електронна пошта, пошукові системи, сервіси для 
збереження закладок та мультимедійних ресурсів, ме-
режеві щоденники, ВікіВікі, карти знань, сервіси для 
спільної роботи, соціальні геосервіси).

За допомогою таких засобів створюється освіт-
нє середовище, що дозволяє студентам майбутнім 
учителям-тьюторам не тільки отримувати знання та 
напрацьовувати навички, але й вирішувати реальні 
завдання у своїй майбутній професійній діяльності, 
навчаючись у зручному для них режимі за індивіду-
альною траєкторією навчання. 

висновки.
У завдання тьютора входить: проводити тьюто-

ріали в навчальній групі; організовувати роботу в 

Інтернет-конференції групи; консультувати та під-
тримувати слухачів; здійснювати інтерактивний зво-
ротний зв'язок щодо виконаних практичних завдань; 
підтримувати у слухачів зацікавленість в навчанні 
впродовж всього курсу; надавати можливість слуха-
чам зв'язуватися з тьютором за допомогою телефону, 
пошти, електронної пошти і Інтернет-конференцій. 
Навчитися швидко і кваліфіковано виконувати такі за-
вдання можливо лише за умови впровадження доціль-
них методів, форм і засобів професійної підготовки 
учителів-тьюторів.

Подальшого вивчення потребують питання роз-
робки педагогічних технологій професійної підготов-
ки майбутніх учителів до застосування дистанційної 
форми навчання у майбутній професійній діяльності, 
а також розробка методичних рекомендацій щодо про-
фесійної підготовки учителів-тьюторів.
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Реалізація основних напрямків Болонського процесу у 
підготовці вчителів фізичної культури у польських вНЗ

Пасічник В.Р.
Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Анотації:
Представлено основні тенденції 
розвитку вищої школи в Польщі. 
Розглянуто напрямки впрова-
дження рішень Болонської де-
кларації та європейських освітніх 
стандартів у підготовку вчителів 
фізичної культури. Наведено 
інформацію про удосконален-
ня процесу підготовки фахівців 
фізичного виховання і спорту у 
Варшавській академії фізичного 
виховання. Зазначено зростан-
ня державного фінансування 
науково-дослідницьких проектів і 
впровадження загальноєвропей-
ських освітніх проектів. Це спри-
яє удосконалюванню процесу 
підготовки педагогічних кадрів.

Пасичник В. Р. Реализация основных на-
правлений Болонского процесса в под-
готовке учителей физической культур 
в польских ВУЗах. Представлены основ-
ные тенденции развития высшей школы в 
Польше. Рассмотрены направления вне-
дрения решений Болонской декларации и 
европейских образовательных стандартов в 
подготовку учителей физической культуры. 
Приведена информация об усовершенство-
вании процесса подготовки специалистов 
физического воспитания и спорта в Вар-
шавской академии физического воспита-
ния. Отмечается рост государственного фи-
нансирования научно-исследовательских 
проектов и внедрение общеевропейских 
образовательных проектов. Это оказывает 
содействие совершенствованию процесса 
подготовки педагогических кадров.

Pasichnik V.R. Realization basic direc-
tions of the Bologna process in prepara-
tion of teachers physical cultures in Pol-
ish Institutes of higher. Basic progress 
of higher school trends are presented in 
Poland. Directions of introduction of deci-
sions of Bologna declaration and European 
educational standards are considered in 
preparation of teachers of physical culture. 
Information is resulted about the improve-
ment of process of preparation of special-
ists of physical education and sport in the 
Warsaw academy of physical education. 
Growth of the state financing of research 
projects and introduction of the European 
educational projects is marked. It renders 
assistance to perfection of process of train-
ing of pedagogical personnels.

Ключові слова:
вчитель, фізична культура, 
вищі навчальні заклади, Болон-
ський процес. 

учитель, физическая культура, высшие 
учебные заведения, Болонский процесс. 

teacher, physical education, higher schools, 
Bologna process.

вступ.1

Упродовж останнього десятиріччя педагогічна 
освіта України послідовно наближається до європей-
ських стандартів в цій галузі. На сьогоднішній день 
одним із головним завдань, що стоїть перед україн-
ською педагогічною освітою є активний перехід на 
сучасні методи в освітньо-виховному процесі у ви-
щих навчальних закладах. Суттєву роль у процесі 
модернізації української педагогічної освіти повинно 
відігравати використання корисного досвіду інших 
європейських країн в організації процесу професійної 
підготовки педагогів, у тому числі і вчителів фізичної 
культури. Особливо цікавим є вивчення досвіду в цій 
галузі сусідніх слов'янських країн, у розвитку яких є 
багато спільних рис у господарчому, суспільному та 
освітньому аспектах. На нашу думку яскравим при-
кладом сучасних тенденцій удосконалення системи 
підготовки фахівців з фізичної культури у посткому-
ністичних країнах є Польща, яка з 2004 року є чле-
ном Європейського Союзу. Вона також бере активну 
участь у співпраці з іншими країнами Європи. 

У 1999 році під егідою ЮНЕСКО було розроблено 
Болонську декларацію, яку підписало більшість єв-
ропейських країн, в тому числі й Україна. Головною 
метою Болонської декларації є консолідація зусиль 
урядів європейських країн, наукової та освітянської 
громадськості для покращення конкурентоспромож-
ності європейської системи науки і вищої освіти у сві-
товому вимірі, а також для підвищення ролі цієї систе-
ми у різноманітних суспільних перетвореннях. 

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - визначити основні тенденції в роз-

витку і реалізації завдань Болонського процесу у під-
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готовці вчителів фізичної культури у ВНЗ Польщі на 
сучасному етапі.

Методи дослідження: аналіз історичної і педаго-
гічної літератури, нормативних документів, навчаль-
них програм польських вищих навчальних закладів. 

Результати дослідження.
Глобальні суспільно-політичні, економічні і куль-

турні зміни, що відбуваються в Польщі в останнє де-
сятиліття, поглиблення процесу європейської інтегра-
ції країни впливають на те, що компетенції сучасного 
вчителя постійно підлягають процесу модернізації. 
Однією з суттєвих тенденцій розвитку європейської 
вищої освіти є вирішення завдань Болонської декла-
рації про створення єдиного загальноєвропейського 
простору вищої освіти (The European Higher Educa-
tion Area), який тісно зв’язаний з процесом організації 
європейського дослідницького простору (European 
Research Area). Реалізація ініціативи у підвищенні 
якості підготовки фахівців вищої кваліфікації, в тому 
числі вчителів фізичної культури, зміцнення довіри 
між суб’єктами навчання й виховання; створення 
конкурентоспроможності і динамічної системи 
вищої освіти, нових інтелектуальних робочих місць; 
забезпечення тісних зв’язків між вищою освітою 
і дослідницькими системами у кожній із країн, 
які підписали Болонську декларацію; збереження 
європейського культурного багатства і мовної 
різномастості, що ґрунтуються на культурної спадщині 
і національних традиціях.

Реалізація завдань Болонського процесу в Польщі 
здійснюються під контролем Міністерства Науки 
і Вищої Освіти, яке підтримують, між іншим, в цій 
діяльності Конференція Ректорів вищих навчальних 
закладів (Konferencje Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich), Головна Рада Вищої Освіти (Rada Główna 
Szkoły Wyższej), Парламент Студентів Польщі 
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(Parlament Studentów RP), Державна Акредитаційна 
Комісія (Państwowa Komisja Akredytacyjna). Варто та-
кож відмітити, що у 2009 році державне фінансуван-
ня наукових проектів і інфраструктури досліджень в 
Польщі зросло на 26% у порівнянню з попередніми 
роками. Уряд країни направив 1 млрд. злотих на мо-
дернізацію вищої освіти, а на цей процес з фондів Єв-
ропейського Співтовариства вплинуло понад 4 млрд. 
євро, що створює значні можливості для розвитку ви-
щої освіти Польщі, в тому числі й в підготовці педа-
гогічних кадрів. Реалізація таких широких планів ви-
магає координації співпраці всіх активних учасників 
процесу модернізації вищої освіти. Ключове значення 
буде також мати визначення правних регуляції, які б 
сприяли реалізації завдань Болонського процесу як 
на загальнодержавному рівні, так і на рівні окремих 
ВНЗ. 

На сучасному етапі перед системою вищої освіти 
Польщі визначено кілька пріоритетних завдань: узго-
дження змісту і структури підготовки фахівців всіх га-
лузей у вищих навчальних закладах країни, зміцнення 
матеріально-технічної бази, збільшення мобільності 
студентів і викладачів та їх активної участі у міжна-
родних освітніх програмах. 

Процес застосування Європейської системи пере-
зарахування кредитів (ECTS) розпочався в Польщі 
ще у 2000 році, але його інтенсивне впровадження 
у вищі навчальні заклади наступило у 2002/2003 на-
вчальному році. Було це викликано отриманням 70 
польськими ВНЗ грантів у відповідності з програмою 
SOKRATES-ERASMUS. Активну участь у цьому 
процесі приймають і педагогічні ВНЗ, де здійснюєть-
ся підготовка майбутніх вчителів фізичної культури. 
Впровадження європейських стандартів підготовки 
студентів вимагає від керівництва академій фізич-
ного виховання, відповідних факультетів вищих на-
вчальних закладів, перегляду концепції організації 
навчального процесу, який повинен забезпечити кон-
курентоспроможність системи підготовки цих фахів-
ців на світовому ринку освітніх послуг. Сучасний ви-
пускник ВНЗ фізичної культури і спорту це передусім 
фахівець, якій не тільки повинен оволодіти теоретич-
ними і практичними компетенціями у професійній ді-
яльності, але, також, бути людиною, яка мобільно і 
креативно реагує на зміни в процесі виконання своїх 
функцій. 

Креативний вчитель фізичної культури повинен 
вміти брати на себе тягар відповідальності за форму-
вання у учнів компетенцій, зв’язаних з особистою гі-
гієною, уміннями дбання про власний психофізичний 
стан протягом всього життя. Адже сучасні європей-
ські концепції фізичного виховання закладають все-
бічну педагогічну систему розвитку учня і включають 
в це поняття когнітивні, конденційні, соціалізаційні і 
емоційні аспекти розвитку підростаючого покоління. 
Необхідно підкреслити, що в європейській практиці 
шкільного фізичного виховання спостерігається зосе-
редження основної уваги, в процесі організації педа-
гогічної діяльності вчителя фізичної культури, переду-
сім, на отримання відповідних оздоровчих, виховних 

та освітніх ефектів у навчальному процесі з учнями. 
Тобто, головна увага зосереджується не стільки на 
формальній реалізації завдань, визначених у навчаль-
них програмах, скільки на можливості використання 
вчителем власного творчого потенціалу, вміння ефек-
тивного реагування на різноманітні ситуації, що вини-
кають у навчальному процесі, оперативного здійснен-
ня необхідних змін у власній професійно-педагогічній 
діяльності. 

У Польщі підготовка майбутніх вчителів фізичної 
культури відбувається у понад 30 ВНЗ серед яких го-
ловну роль відіграють академії фізичного виховання. 
Фахівців фізичної культури і спорту готують за дво-
ма освітньо-кваліфікаційними рівнями – “ліцензіат” 
(licencjat) -3-х річний термін підготовки і “магістр” 
(magistr) - 2-х річний термін підготовки. Одним із 
провідних профільних ВНЗ з цієї галузі освіти є Вар-
шавська академія фізичного виховання, яку можна 
віднести до передових у країні з точки зору активно-
го впровадження європейських стандартів підготовки 
фахівців з цієї галузі. 

Відмітимо, що в останніх роках систематичне 
зростає роль польських ВНЗ в міжнародному обміні 
студентами для подальшого їх навчання за кордоном. 
За даними Т. Мащака, у 1998/1999 навчальному році 
цей обмін здійснювали 46 ВНЗ Польщі, а в 2005/2006 
вже 256 [2]. Активну політику з обміну студентами 
проводять також інші профільні ВНЗ фізичної культу-
ри і спорту країни. 

У 2006/2007 навчальному році в АФВ навчалося 
69 іноземних студентів, відповідно 166 польських сту-
дентів – за кордоном. Варшавська академія фізичного 
виховання у 2007/2008 навчальному році здійснювала 
співпрацю з 42 вищими навчальними закладами Єв-
ропи. Серед них ВНЗ з Іспанії, Німеччини, Франції, 
Великої Британії, Норвегії, Італії, України, Угорщи-
ни та інших країн. В рамах білітарних умов ВаАФВ 
співпрацює також з Київським Національним універ-
ситетом фізичного виховання і спорту та Дніпропе-
тровським державним інститутом фізичної культури 
і спорту. Білітарні умови передбачають організацію 
конференцій, наукових семінарів, стажування викла-
дачів [3]. 

В цілому у 2007/2008 навчальному році викла-
дачі i студенти з факультету фізичного виховання 
ВаАФВ взяли участь у наступних міжнародних про-
ектах: ERASMUS, AEHESIS, EIMAPS, THENAPA II 
– Ageing and Disability, EU Platform on Diet, Physical 
Activity and Health, Integraded Regional Operantional 
Programme – Habiat II Declaration. На факультетах 
цього ВНЗ впроваджено викладання частини предме-
тів на англійській мові, що створює сприятливі умови 
для навчання зарубіжних студентів, а також дозволяє 
польським студентам отримання кращих знань з цієї 
іноземної мови. Студенти, в рамах цього ж проекту, 
брали участь у міжнародних студентських конферен-
ціях в Москві (Росія) і Барановичах (Білорусь). Зага-
лом у відповідності з програмою ERASMUS студенти 
і викладачі ВаАФВ у 2008/2009 навчальному році взя-
ли участь у понад 100 виїздах закордон. 
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В цілому ВаАФВ реалізує процес підготовки 
вчителів фізичної культури на високому науково-
методичному рівні, повністю відповідаючи європей-
ським стандартом в цій галузі. Цей ВНЗ, в якому на-
вчалося у 2008/2009 навчальному році 5746 студентів, 
з яких 3222 за напрямком підготовки “вчитель фізич-
ної культури”, має потужну матеріальну базу: центр 
комплексної реабілітації з сучасною апаратурою, 
легкоатлетичний стадіон і комплекс, спорткомплекс 
для проведення тренувального процесу з ігрових ви-
дів спорту, спорткомплекс для занять з спортивної і 
художньої гімнастики, центр спортивної боротьби і 
боксу, 50-метровий басейн, 4 майданчика для трену-
вального процесу з пляжного волейболу, футбольний 
стадіон, майданчик для гри в регбі, фехтувальний зал, 
10 тенісних кортів, зал для кульової стрільби та ін. 
Бібліотека ВаАФВ має понад 100 тис. книжок і жур-
налів. Навчальний процес забезпечує 33 професора 
і доктора наук, 185 кандидатів наук, 163 асистентів. 
Варшавська Академія фізичного виховання, диспо-
нуючи таким високим потенціалом (професорсько-
викладацькі кадри, матеріальна база) безсумнівну, на-
лежить до передових ВНЗ Європи, де на сучасному 
рівні здійснюється підготовка фахівців фізичної куль-
тури та спорту [1]. 

висновки
після вступу Польщі до Європейського Союзу зна-• 
чно зросло, у порівнянню з попередніми роками, 

державне фінансування розвитку вищої освіти, осо-
бливо у галузі науково-дослідницьких проектів;
слід зазначити, що систематично зростає роль поль-• 
ських ВНЗ, у тому профільних ВНЗ фізичної куль-
тури і спорту, у реалізації загальноєвропейських 
освітніх проектів;
широке впровадження загальноєвропейських освіт-• 
ніх проектів, в тому числі вимог Болонської деклара-
ції, сприяє польським ВНЗ постійно удосконалюва-
ти процес підготовки педагогічних кадрів, зокрема, 
вчителів фізичної культури, згідно із сучасними сус-
пільними потребами.

Подальші дослідження передбачається провести з 
питань які стосуються досвіду реалізації Болонського 
процесу в інших країнах Західної Європи.
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Аналіз деяких організаційно-методичних положень 
процесу навчання п’ятикласників спортивним 

іграм на уроках фізичної культури 
Микола Прозар

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Анотації:
Визначено ефективність чин-
них організаційно-методичних 
положень процесу навчання 
п’ятикласників спортивним іграм 
на уроках фізичної культури. Про-
ведено анкетне опитування 150 
учителів фізичного виховання 
загальноосвітніх навчальних за-
кладів. Виявлено суттєві недоліки 
реалізації зазначених положень у 
практичній діяльності. Основні не-
доліки стосуються моторної щіль-
ності уроків, вивчення прийомів 
спортивних ігор, рівня оволодіння 
ними, створення належної заці-
кавленості учнів. Одним із шляхів 
розв’язання означеної проблеми є 
перегляд підходу до реалізації на-
вчального матеріалу із спортивних 
ігор.

Прозар Н.В. Анализ некоторых 
организационно-методических поло-
жений процесса обучения пятикласс-
ников спортивным играм на уроках 
физической культуры. Определена эф-
фективность действующих организационно-
методических положений процесса обу-
чения пятиклассников спортивным играм 
на уроках физической культуры. Проведен 
анкетный опрос 150 учителей физического 
воспитания общеобразовательных учебных 
заведений. Выявлены существенные недо-
статки реализации указанных положений 
в практической деятельности. Основные 
недостатки касаются моторной плотности 
уроков, изучения приемов спортивных игр, 
уровня овладения ими, создание надлежа-
щей заинтересованности учеников. Одним 
из путей решения поставленной проблемы 
является просмотр подхода к реализации 
учебного материала по спортивным играм.

Prozar N.V.  Analysis of some orga-
nization and methods provisions of 
training fifth graders sport games les-
sons in physical culture. Efficiency of 
operating organizationally-methodical 
positions of process of teaching students 
of the fifth grade to the sporting playing 
in certain lessons of physical culture were 
determined. The questionnaire inquiry is 
conducted 150 teachers of physical edu-
cation of general educational establish-
ments. The substantial lacks of realization 
of the indicated positions are educed in 
practical activity. Basic defects touch the 
motor closeness of lessons, study of re-
ceptions of sporting games, level of cap-
ture by them, creation of the proper per-
sonal interest of students. One of ways of 
decision of the put problem is viewing of 
going near realization of educational ma-
terial on sporting games.

Ключові слова:
 спортивні ігри, навчання, урок, 
фізична культура, п’ятикласники, 
анкета.

спортивные игры, обучение, урок, физи-
ческая культура, пятиклассники, анкета. 

sporting games, teaching, lesson, 
physical culture, students of the fifth 
grade, questionnaire. 

вступ.1

Чинною програмою фізичного виховання учнів 
основної школи [6] визначено, що починаючи з 5 кла-
су учні повинні опановувати, крім іншого навчально-
го матеріалу, також прийоми спортивних ігор, а саме 
баскетболу, волейболу, футболу, гандболу. Аналіз до-
кументальних матеріалів засвідчує, що аналогічне 
організаційно-методичне положення реалізовувалось 
у навчальних програмах 1985 [3] та 1993 [4] років. 
Водночас його зміст у програмах 1998 [10], 2001 [7] 
і 2005 [9] років відрізнявся від зазначеного, - навчан-
ня спортивним іграм пропонувалося розпочинати з 2 
класу. 

Одна з причин розбіжностей змісту цього 
організаційно-методичного положення, що відо-
бражає найбільш сприятливий вік учнів для початку 
навчання прийомам спортивних ігор, полягає у від-
мінних поглядах науковців. Зокрема прийоми баскет-
болу окремі з них [1; 2] пропонують вивчати вже в 
дошкільних навчальних закладах, деякі інші в такому 
віці: починаючи із 7–9 років [12; 14], 11–12 років [13] 
або 13–15 років [8]. Аналогічну ситуацію виявили в 
інших спортивних іграх, що передбачені чинною про-
грамою фізичного виховання учнів загальноосвітньо-
го навчального закладу [6]. 

Відсутністю єдиної думки відзначається інше 
організаційно-методичне положення, а саме пов’язане 
із доцільністю одночасного вивчення декількох спор-
тивних ігор упродовж одного навчального року. Так, 
незважаючи на відсутність розбіжностей у цьому пи-
танні в усіх вищезазначених навчальних програмах, 
останні дослідження [5] засвідчують ефективність 
«концентрованого» навчання спортивним іграм, яке 
© Микола Прозар, 2010

передбачає поглиблене вивчення однієї спортивної 
гри (зокрема баскетболу) впродовж одного навчаль-
ного року. Ефективність зазначеного доводять також 
результати реалізації авторської програми фізичного 
виховання [11], орієнтованої на поглиблене вивчення 
однієї спортивної гри, а саме баскетболу. 

З іншого боку, важливими є висновки вчителів 
фізичного виховання, оскільки саме вони реалізують 
у практичній діяльності розглянуті варіанти змісту 
означених організаційно-методичних положень про-
цесу навчання учнів спортивним іграм, а отже можуть 
надати об’єктивну інформацію щодо їх ефективності 
у розв’язанні поставлених завдань. Проте такі дані 
відсутні, що і зумовило необхідність проведення до-
слідження у цьому напрямі.

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 фізично-
го виховання учнів та студентів» (номер державної 
реєстрації 0107U000771). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи -– визначити ефективність чинних 

організаційно-методичних положень процесу навчан-
ня п’ятикласників спортивним іграм на уроках фізич-
ної культури. 

Методи та організація дослідження. Під час до-
слідження використовували такі групи методів: загаль-
нонаукові - аналіз, синтез, узагальнення, систематиза-
цію, порівняння; соціологічні - анкетне опитування; 
математико-статистичні. Анкетне опитування про-
водили за розробленою нами анкетою, респонденти 
- 150 учителів фізичного виховання загальноосвітніх 
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навчальних закладів.   
Результати дослідження.
За даними анкетування стаж роботи понад 62,5 

% опитаних учителів фізичного виховання складав 
від шести до п’ятнадцяти і більше років, що збіль-
шувало об’єктивність інформації, яку передбачали 
отримати під час цього дослідження. Зокрема вико-
ристання на уроках фізичної культури  навчального 
матеріалу із спортивних ігор значно підвищує інтер-
ес п’ятикласників до цих уроків. У зв’язку з цим 47,5 
% учителів пропонує відводити на них щонайменше 
30–40 годин від усіх запланованих на уроки фізичної 
культури у навчальному році, 16,25 % - щонайменше 
50 годин, інші 16,25 %  - більше 50 годин.

Водночас 75 % опитаних відзначає недостатню, 
10 % - навіть низьку моторну щільність таких уроків, 
тобто яка не сприяє вирішенню завдань розвивально-
го та оздоровчого спрямування. Основною причиною 
є велика кількість прийомів у кожній спортивній грі, 
якими необхідно оволодіти на рівні вміння (навички) 
для реалізації якісної ігрової діяльності, тобто до-
сягти високої рухової активності учнів. Необхідність 
останньої зумовлена тим, що тільки у цьому випадку 
інтерес учнів до запропонованої рухової діяльності 
буде знаходитись на рівні, що забезпечить достатні 
для вирішення завдань розвивального й оздоровчого 
спрямування обсяг й інтенсивність фізичних наванта-
жень. 

При цьому пропозиції вчителів щодо підвищен-
ня моторної щільності уроків фізичної культури, за-
вдання яких передбачають вивчення п’ятикласниками 
прийомів певної спортивної гри, містяться переважно 
у площині, що не пов’язана безпосередньо із змістом 
уроків: тільки 28,75 % респондентів для розв’язання 
цієї проблеми запропонувала включити в зміст рух-
ливі ігри, тоді як 22,5 % наголошувала на необхід-
ності покращити матеріальну базу. 8,75 % опитаних 
запропонували варіанти відповідей, що  торкалися 
збільшення кількості уроків фізичної культури, акти-
візації  позакласної і позашкільної роботи з фізичного 
виховання, а 18,75 % взагалі не мали чіткої уяви про 
шляхи розв’язання проблеми. Уточнення останнього 
засвідчило, що цим відзначалися вчителі, стаж роботи 
яких склав 1–3 роки.    

Вивчення впродовж одного навчального року чо-
тирьох спортивних ігор не призводить до належного 
рівня технічної підготовленості п’ятикласників у кож-
ній з них. У першу чергу це пов’язано з недостатньою 
для вирішення цього завдання кількістю уроків фізич-
ної культури, оскільки на фоні великої кількості навіть 
базових прийомів, для доведення їх оволодіння на рів-
ні навички необхідно щонайменше декілька уроків. 
При цьому вивчення нового, складнішого прийому, на 
переконання 57,5 % опитаних необхідно розпочинати 
тільки після опанування учнями попереднього, менш 
складного за технікою прийому.

Результатом зазначеного є недостатній для якіс-
ної ігрової діяльності  рівень технічної підготовле-
ності п’ятикласників у вивчених спортивних іграх: 
61,25 % учителів оцінює його як середній, 21,25 % 
- як нижчий від середнього, 7,5 % - як низький. Ра-

зом з тим, тільки 16,25 % учителів не підтримує 
організаційно-методичне положення щодо вивчення 
п’ятикласниками трьох-чотирьох спортивних ігор 
упродовж навчального року, тоді як більшість (60 %) 
підтримує, 17,5 % воно задовольняє частково.

Деякі причини такого результату можуть полягати 
у недостатньому вмінні вчителів аналізувати ситуа-
цію, що склалася, відсутності належного прагнення 
до її покращення. Підтвердженням цього є практично 
однакова кількість респондентів (57,5 та 60 %), які з 
одного боку відзначають  недостатній рівень техніч-
ної підготовленості своїх учнів, а з іншого не розгля-
дають причину цього в аспекті перевантаження уроків 
завданнями з вивчення великої кількості різноманіт-
них прийомів трьох-чотирьох спортивних ігор, що не 
забезпечує належне оволодіння ними, а в більшості 
випадків призводить до зниження інтересу і зацікав-
леності учнів у виконанні таких завдань.

З іншого боку підтверджують зазначене та засвід-
чують низьку обізнаність учителів у новітніх мето-
диках і технологіях формування процесу навчання 
спортивним іграм учнів основної школи відповіді на 
питання, пов’язані з «концентрованим» навчанням, 
тобто вивчення однієї спортивної гри впродовж одно-
го навчального року [ Максимів,07]. Зокрема, на пи-
тання, пов’язане із ставленням до зазначеного підхо-
ду, більшість відповідей (57,5 %) опитаних виявилися 
негативною. Конкретизація цього питання, а саме про 
ставлення вчителів до вивчення п’ятикласниками од-
нієї спортивної гри в одному навчальному році, за-
свідчила аналогічний поділ думок: 40 % опитаних 
поставилося до пропозиції позитивно, тоді як 48,75 
% - негативно, а інші не змогли дати  конкретної від-
повіді.

Водночас відповідь на детекторне питання засвід-
чило загалом позитивне ставлення вчителів до про-
позиції концентровано вивчати розділи програмного 
матеріалу, які йдуть один за одним серіями: 63,75 % 
респондентів позитивно сприйняло цю ідею, 13,75 % 
не змогли визначитися з відповіддю і тільки 22,5 % 
сприйняли її негативно.

Що стосується пріоритетності спортивних ігор се-
ред п’ятикласників, то тут отримані дані засвідчили 
значну перевагу футболу над іншими пропонованими 
спортивними іграми - на думку 96,25 % учителів учні  
надають перевагу саме цій спортивній грі. Водночас, 
на думку 62,5 % учителів високим є інтерес учнів до 
волейболу, на думку 56,25 % - до баскетболу, а інші 
запропоновані спортивні ігри (гандбол, теніс, хокей) 
набагато менше приваблюють п’ятикласників ніж за-
значені.  

Отже розглянуті організаційно-методичні поло-
ження програми фізичного виховання учнів основної 
школи необхідно вдосконалювати, а одним з можли-
вих варіантів є перегляд віку, з якого можна починати 
вивчення певної із визначених цією програмою спор-
тивних ігор та уточнення ефективності підходу, що 
передбачає вивчення однієї спортивної гри впродовж 
одного навчального року.  

висновки 
1. Анкетне опитування вчителів фізичного вихо-
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вання свідчить, що п’ятикласники виявляють бажання 
займатися на уроках фізичної культури спортивними 
іграми, передусім футболом, волейболом і баскетбо-
лом.

2. Реалізація визначеного програмою фізично-
го виховання учнів основної школи організаційно-
методичного положення щодо вивчення 
п’ятикласниками впродовж навчального року чоти-
рьох спортивних ігор відзначається суттєвими недолі-
ками, насамперед в аспекті моторної щільності таких 
уроків, рівня оволодіння прийомами кожної гри, ство-
рення належної зацікавленості учнів до такого виду 
рухової діяльності у зв’язку з останнім.

3. Дані анкетного опитування вчителів фізичного 
виховання свідчать, що одним із шляхів розв’язання 
означеної проблеми є перегляд підходу до реалізації 
навчального матеріалу із спортивних ігор, а саме ви-
вчення на уроках однієї з чотирьох визначених програ-
мою ігор упродовж одного навчального року і збіль-
шення на цій основі відповідної ігрової діяльності.   

Подальші дослідження необхідно спрямувати на 
визначення педагогічних умов реалізації методики 
навчання п’ятикласників прийомам гри у волейбол з 
урахуванням отриманих даних, результатів наукових 
праць у досліджуваному напрямі та власного прак-
тичного досвіду. 
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спосіб життя, працездатність і захворюваність  
студентів педагогічних коледжів

Олег Романчишин, Олег Сидорко, Петро Мартин
Львівський державний університет фізичної культури 

Анотації:
Наведено дані про спосіб життя, 
частоту захворювань протягом 
року та характер втомленості сту-
дентів педагогічних коледжів. У 
дослідженні використано дані ан-
кетного опитування 1238 студен-
тів 1-4 курсів трьох педагогічних 
коледжів. Встановлено подібні 
результати у різних педагогічних 
коледжах західного регіону Украї-
ни. З’ясовано, що шкідливі звички 
у педагогічних вищих навчальних 
закладах поширеніші, ніж у тех-
нічних. Встановлено, що біля по-
ловини студентів наприкінці дня 
відчувають значну втомленість. 
Виявлено, що кожен третій сту-
дент скаржиться на втомленість 
загального характеру.

Романчишин О.Н., Сидорко О.Ю., Мартын 
П.М. Способ жизни, утомляемость и забо-
леваемость студентов педагогических кол-
леджей. Наведены данные о способе жизни, 
частоте  заболеваемости за год и характере 
утомляемости студентов педагогических кол-
леджей. В исследовании использовано дан-
ные анкетирования 1238 студентов 1-4 курсов 
трех педагогических колледжей. Установлено 
похожие результаты в разных педагогических 
колледжах западного региона Украины.  Об-
наружено, что вредные привычки в студен-
ческом коллективе педагогических высших 
учебных заведений более распространены, 
чем в технических. Выявлено, что около поло-
вины студентов по окончании дня чувствуют 
значительное утомление. Выявлено, что каж-
дый третий студент жалуется на утомление 
общего характера.
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Martyn P.M. A way of a life, fatigue 
and disease of students of pedagogi-
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formation about how the life, frequency 
of morbidity for the year and the nature 
of fatigue students teacher training col-
leges. The study used data question-
naire 1238 students’ 1-4 courses three 
teacher training colleges. Found similar 
results in various colleges of the West-
ern region of Ukraine. Bad habits in the 
student team of pedagogical higher edu-
cation institutions are more widespread 
than technical. Nearly half of students 
at the end of the day feel considerable 
fatigue. Every third student revealed 
complains about the fatigue of general 
nature.
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вступ.1

Узагальнюючи точку зору різних дослідників на 
зміст поняття «здоровий спосіб життя», можна за-
уважити, що суть його передбачає виконання профі-
лактичних заходів науково обґрунтованої біомедичної 
та соціально-психологічної системи. Важливого зна-
чення у цій системі набули заходи оптимізації спосо-
бу життя завдяки правильному фізичному вихованню, 
поєднанню праці і відпочинку, розвитку стійкості до 
психоемоційних навантажень, подолання труднощів, 
пов’язаних із складними екологічними умовами про-
живання і, що особливо вагомо, усуненню гіпокінезії 
[13].

Відтак здоровий спосіб життя – це індивідуальний 
режим життя, що сприяє здоров’ю стосовно психічної 
активності, здорового харчування, дотримання рухо-
вого режиму, особистої гігієни, а також – відмова від 
паління і зловживання алкоголем. Таке визначення є 
традиційним. Проте у сучасній спеціальній літературі 
зустрічаються тлумачення здорового способу життя, 
які включають ще й такі важливі елементи, як активна 
участь у формуванні соціальних відносин, що сприя-
ють збереженню і розвитку особистості; гігієнічна по-
ведінка з урахуванням вимог довкілля; свідома участь 
в організації умов праці, які сприяють збереженню 
здоров’я і підвищенню працездатності; правильна по-
ведінка стосовно заходів щодо охорони здоров’я при 
захворюванні тощо [8, 9, 10, 11, 12]. 

У спеціальній літературі можна знайти достатню 
кількість публікацій, присвячених вивченню спосо-
бу життя студентів. Проте дотепер не встановлені усі 
дійові умови формування звички здорового способу 
життя студентів, їх активного ставлення до фізичної 
культури, до занять фізичними вправами і спортом 
[13]. 

Фахівці звертають увагу на те, що зі вступом до 
© Олег Романчишин, Олег Сидорко, Петро Мартин, 2010

вищого навчального закладу звичний спосіб життєді-
яльності юнаків та дівчат змінюється. Виникають нові 
психоемоційні чинники, які характерні тільки для цих 
соціальних умов, віку та особливостей перебування 
у  вузі [14]. Серед них фахівці виокремлюють такі, 
як: високий рівень інформаційного навантаження; 
психоемоційне напруження; соціальне оточення; від-
сутність  уявлень про раціональне використання часу; 
поява та збільшення  матеріальних труднощів; форму-
вання нової системи життєдіяльності [14].

Інші фахівці застерігають, що здоровий спосіб 
життя неможливо придбати раз і назавжди на яко-
мусь етапі виховання і розвитку особистості. Спосіб 
життя може бути здоровим тільки тоді, коли він роз-
вивається, поновлюється різними новими, корисними 
для здоров’я елементами, звичками і тим самим вдо-
сконалюється. Тому здоровому способу життя треба 
навчати постійно [13]. 

У педагогічних вузах викладають велику кількість 
навчальних дисциплін валеологічного спрямування. 
Проте студентська молодь, що навчається, скажімо, 
у вузах технічного профілю не завжди має необхід-
ні знання і переконання, щоб свідомо вибирати здо-
ровий спосіб життя. Відтак, студенти педагогічних 
спеціальностей мають більше можливостей отримати 
знання про способи збереження здоров’я, ніж студен-
ти технічних, у яких заняття з фізичного виховання є 
єдиною можливістю валеологічної підготовки [13]. З 
іншого боку – відомо, що не завжди володіння інфор-
мацією передбачає їх реалізацію на практиці. Відтак, 
актуальними є дослідження способу життя студентів–
педагогів, довірених осіб суспільства, яким воно вві-
ряє найдорожче і найцінніше – дітей, свою надію і 
своє майбутнє [44].

Дослідження виконується згідно наукової теми 
3.1.1 «Теоретико-методичні та програмно-нормативні 
основи фізичного виховання учнів і студентів» Зведе-
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ного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту на 2006-2010 рр. Міністерства Укра-
їни у справах сім’ї, молоді та спорту.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: дослідити спосіб життя і рі-

вень здоров’я студентів педагогічних коледжів.
Завдання дослідження: 
1. Встановити який спосіб життя ведуть студенти 

педагогічних спеціальностей.
2. Виявити частоту захворювань студентів протя-

гом року. 
3. Дослідити характер втомленості внаслідок на-

вчального дня у студентів педагогічних коледжів.
Результати дослідження. 
Ми провели опитування студентів педагогічних 

коледжів західного регіону. Було опитано 1238 сту-
дентів різних факультетів 1-4 курсів Бродівського, 
Львівського і Самбірського педагогічних коледжів. 

Аналізуючи відповіді на запитання анкети, ми при-
йшли до висновку, що менше половини (лише 39,68%) 
студентів педагогічних коледжів вважають свій спосіб 
життя здоровим (табл. 1).  20,98% не вбачають його 
здоровим, 39,34% вагаються при виборі відповіді.

ведуть  
здоровий  
спосіб життя;  
39,68

утрималися   
від відповіді

39,34

не вважають  
свій спосіб  

життя  
здоровим;  

20,98  
Рис.1. Спосіб життя студентів педагогічних 

коледжів Західного регіону України

Звертає на себе увагу той факт, що суттєва части-
на студентів (39,34%) не переконані у тому чи їхній 
спосіб життя можна вважати здоровим – можливо, це 
пов’язано з відсутністю у частини студентів-педагогів 
достатнього обсягу знань про здоровий спосіб життя. 
Також можемо припустити, що ці студенти намага-
ються дотримуватися здорового способу життя, проте 
це їм вдається не завжди. Звертаємо увагу, що у різних 
коледжах західного регіону нами були отримані поді-
бні результати відповіді на це запитання. 

Відповіді студентів-респондентів на наступні три 
запитання (табл.1–3) дозволили нам виявити окремі 
складові способу життя, притаманні студентам педа-
гогічних спеціальностей. Аналіз анкет показав, що 
більшість майбутніх педагогів (85,49%) не палять, 
четверта частина з них (23,97%) ніколи не вживають 
алкоголю та слабоалкогольних напоїв, а ще половина 
опитаних (50,99%) вживають їх рідко.

Разом із тим. аналіз табл.1 свідчить, що кожен де-
сятий студент педагогічних коледжів зловживає тю-
тюнопалінням. 

Як легко бачити з табл. 2, близько у житті 75% рес-
пондентів присутній алкоголь в більшій чи меншій 
мірі. 

Позатим, ситуація з веденням здорового способу 
життя й шкідливими звичками у студенток технічних 
спеціальностей Національного технічного університе-
ту України «Київський політехнічний інститут» є ще 
гіршою. Так, фахівцем Бойко А.Л. (2005) шляхом ан-
кетування було встановлено, що більшість студентів  
(56%) систематично курять, (61%) уживають спиртні 
напої з них: щомісяця – 8%, щотижня –  3%. Велика 
частина студентів не дотримується режиму харчуван-
ня (78%), багато хто харчується нераціонально (67%) 
[1]. Встановлено також (Путров С.Ю., 2006), що час-
тина студентів, зокрема серед Запорізького національ-
ного технічного університету, бажає позбутися шкід-
ливих звичок займаючись фізичними вправами, серед 
них 35,94% студентів першого курсу, 22,83% –  друго-
го і 20,57% студентів третього курсу [4].

Наведені вище дані обумовлюють необхідність 
забезпечення сприятливих умов для вибору і дотри-
мання здорового способу життя студентам, які обрали 
технічні спеціальності [13, 15, 16]. Також слід внести 
відповідні доповнення в навчальні курси підготов-
ки (з валеології, гігієни та безпеки життєдіяльності 
тощо) майбутніх педагогів стосовно формуванню у 
них умінь сприяння здоровому способу життя їхніх 
учнів.

Показовою складовою здорового способу життя 
виступає участь у фізкультурній діяльності. Як бачи-
мо (табл. 3), більше половини студентів педагогічних 
спеціальностей (60,34%) окрім занять з фізичного ви-
ховання у вищому навчальному закладі, виконують фі-
зичні вправи нерегулярно (приблизно раз на місяць). 
Недостатній обсяг самостійних занять фізичними 
вправами частини студентів можна пояснити великим 
обсягом академічних занять, присвячених вивченню 
різних видів спорту на факультетах фізичного вихо-
вання у педагогічних навчальних закладах. Проте, не 
зважаючи на збільшений у порівнянні зі студентами 
інших ВНЗ обсяг рухової активності, кожен десятий 
(13,99%) серед студентів-педагогів продовжує регу-
лярно тренуватися. Тому реально кожен десятий сту-
дент веде здоровий спосіб життя. 

Фахівець Базильчук В. (2004) вважає, що недостат-
ня для збереження здоров’я та підвищення фізичної 
працездатності рухова активність (до 6 годин на тиж-
день) у 37,4% студентів Технологічного університету 
Поділля, а також те, що близько 50% студентів ніколи 
не займалися фізичними вправами у позанавчальний 
час, є наслідками їх негативного ставлення до тради-
ційного змісту фізичного виховання [2].

Для вирішення наступного завдання нашого дослі-
дження, ми попросили студентів вказати частоту своїх 
захворювань протягом року. Зрозуміло, що результа-
ти самооцінки можуть бути  джерелом діагностичних 
помилок, пов’язаних з різним сприйняттям, проте од-
ночасно – і джерелом відносно вірогідних даних. 
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Як бачимо (рис. 2), суттєвих відмінностей між за-
хворюваністю студентів різних вищих навчальних 
закладів, опитаних нами, не виявлено. Студентів, які 
серйозно (з оформленням лікарняного листка) хворі-
ли 41,25% приблизно у два рази більше, ніж тих, які 
протягом року не хворіли ні разу (26,99%) в усіх педа-
гогічних коледжах.

Отримані результати дають підстави думати, що 
багато хто зі студентів педагогічних ВНЗ не дотриму-
ється норм і правил здорового способу життя, не усві-
домлює наслідків шкідливих звичок, що призводить 
до хвороб і пропусків занять. Так вважають і інші фа-
хівці [1]. 

На запитання анкети «Чи відчуваєте Ви втомле-
ність наприкінці навчального дня?» в усіх педаго-
гічних коледжах ми отримали аналогічні результати 
(рис. 3). Біля половини студентів (48,04%) наприкінці 
навчального дня відчувають значну втому. Значна вто-
ма у молодому віці, імовірно, є наслідком високого об-
сягу інформаційного навантаження, психоемоційного 
напруження, притаманних студентському способу 
життєдіяльності.

  Ще 19,70% молодих людей відчувають приємну 
втому. Можна припустити, що до цих категорій по-
трапили фізично добре підготовлені студенти з висо-
ким рівнем фізичної підготовленості і працездатності, 
студенти-спортсмени. 19,80% студентів заявили, що 
не втомлюються. 

Проте кожен восьмий студент педагогічних спеці-

альностей відчуває дуже сильну втому 13,42%. При-
пускаємо, що дуже сильну втому відчувають студенти 
спеціальної медичної групи. Але для того, щоб під-
твердити, або спростувати такі припущення необхід-
но провести додаткові дослідження. 

Наступне запитання анкети мало на меті виявити 
місце локалізації втоми у студентів-педагогів (рис.4). 
Результати відповідей у студентів різних вищих на-
вчальних закладів дещо відрізнялися стосовно рей-
тингових місць, які посідають різні види втоми. Проте 
найчастіше втома не має певного місця розташування. 
Так, кожен третій студент (32,19%) усіх педагогічних 
коледжах західного регіону скаржиться на втому за-
гального характеру.

Другу третину займають скарги на втому очей і ніг. 
Кожен п’ятий студент (21,45%) нарікає на втому очей, 
та це й не дивно, оскільки біля 80% інформації студент 
отримує через зоровий аналізатор. Про втому м’язів 
ніг говорять 16,04% студентів. Очевидно, що наванта-
ження на цю групу м’язів  не може бути пов’язаною з 
навчанням – повсякденною діяльністю, притаманною 
для студентів. Цей факт свідчить про значні перемі-
щення студентів під час практичних занять, властивих 
для студентів фізкультурних спеціальностей, або про 
те, що студенти вимушені багато пересуватися між за-
няттями (скажімо між навчальними корпусами). Ще 
біля третини скарг студентів займають нарікання на 
втому м’язи спини, шиї і рук – тих м’язових груп, які 
забезпечують процес учіння. Враховуючи отримані в 

Таблиця 1 
Кількість цигарок (%), випалених в день студентами педагогічних коледжів

Педагогічні коледжі Кількість сигарет у деньБродівський Самбірський Львівський Х
89,08 81,08 86,32 85,49 Не палю
6,49 8,84 6,69 7,34 До 10 сигарет 
2,90 6,90 5,52 5,11 Півпачки
1,54 3,18 1,47 2,06 Пачку і більше

Таблиця 2 
Частота вживання (%) алкогольних чи слабоалкогольних напоїв (пиво, коктейлі тощо) студентами 

педагогічних коледжів
Педагогічні коледжі Регулярність вживанняБродівський Самбірський Львівський Х

52,22 48,38 52,36 50,99 Рідко
22,52 24,75 24,63 23,97 Не вживаю
13,82 12,26 12,34 12,81 Щотижня
 7,34 11,35  6,56   8,42 Щомісяця
 4,10   3,26  4,11   3,81 Щодня

Таблиця 3 
Регулярність самостійного виконання фізичних вправ студентами (крім занять з фізичного виховання у 

вищому навчальному закладі)
Педагогічні коледжі Регулярність самостійних занятьБродівський Самбірський Львівський Х

64,67 53,16 63,17 60,34 Зрідка (1 раз на місяць)
25,21 25,70 26,11 25,67 Не виконую

10,12 21,14 10,72 13,99 Регулярно (2 і більше разів на тиж-
день)
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результаті анкетування дані, необхідно розробити  ре-
комендації для профілактики захворювань, пов’язаних 
з групами м’язів, які несуть основне навантаження.

висновки. 
У різних коледжах західного регіону нами були отри-1. 
мані подібні результати, які водночас відрізняються 

26,99                                      31,76                                       41,25  

24,51                                    31,45                                          44,04  

32,92                                          33,28                                      33,80  

23,55                                  30,55                                            45,90  

Середнє значення

Львівський 
педагогічний 

коледж

Самбірський 
педагогічний 

коледж

Бродівський 
педагогічний 

коледж

0%                  20%                     40%                  60%                     80%                100%

не хворіли            хворіли без пропуску занять       хворіли з пропуском занять 

Рис. 2. Захворюваність студентів упродовж останнього року
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дуже сильно втомлюються відчувають значну втому

відчувають приємну втому не відчувають втоми
Рис.3. Втомлюваність студентів наприкінці навчального дня

Примітка. 1-ше кільце з центру – середні дані,  2-ге кільце – дані студентів Самбірського, 3-тє кільце – 
Львівського, 4-те кільце – Бродівського педагогічних коледжів
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від тих, які можна знайти у спеціальній літературі 
щодо способу життя студентів технічних ВНЗ. 
39,68% студентів педагогічних коледжів вважа-2. 
ють свій спосіб життя здоровим, частина студен-
тів (39,34%) намагається дотримуватися здорово-
го способу життя, проте це їм вдається не завжди. 
Більшість (85,49%) майбутніх педагогів не палять, 
четверта частина (23,97%) не вживають алкоголю 
та слабоалкогольних напоїв, а половина опитаних 
(50,99%) вживають їх рідко. Студентів, які хворіли 
з пропуском занять (41,25%) приблизно у два рази 
більше, ніж тих, які протягом року не хворіли ні 
разу (26,99%).
Біля половини студентів (48,04%) наприкінці на-3. 
вчального дня відчувають значну втому. Кожен 
третій студент (32,19%) педагогічних коледжів за-
хідного регіону скаржиться на втому загального ха-
рактеру. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у 
вивченні способу життя, показників захворюванос-
ті і втомлюваності студентів педагогічних коледжів 
залежно від рівня готовності до здійснення ними 
фізкультурно-оздоровчої роботи, а також – у порівнян-
ні суб’єктивних даних з об’єктивними, і у порівнянні 
відмінності відповідей студентів за роками навчання.
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Рис.4.  Локалізація втоми у студентів педагогічних спеціальностей
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Організаційно-педагогічні технології  
фізичного виховання школярів

Ротерс Т.Т.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Подано результати методологіч-
ного аналізу щодо запроваджен-
ня організаційно-педагогічних 
технологій проведення урочних, 
позаурочних та позакласних за-
нять. Показано напрямки під-
вищення інтересу та мотивації 
школярів до занять фізичними 
вправами із застосуванням  ес-
тетичних форм фізичної куль-
тури. Зазначено, що сучасні 
організаційно-педагогічні техно-
логії виступають визначальним 
чинником задоволення потреб 
та інтересів школярів. Встанов-
лено, що естетично-рекреативні  
форми фізичної культури спри-
яють підвищенню інтересу та 
мотивації до занять фізичними 
вправами.

Ротерс Т.Т. Применение эстетично-
рекреативных форм физической куль-
туры в организационно-педагогических 
технологиях школьного физического 
воспитания Представлены результаты 
методологического анализа относительно 
внедрения организационно-педагогических 
технологий проведения урочных, внеуроч-
ных и внеклассных занятий. Показаны на-
правления повышения интереса и мотива-
ции школьников к занятиям физическими 
упражнениями с применением  эстетичных 
форм физической культуры. Указано, что со-
временные организационно-педагогические 
технологии выступают определяющим фак-
тором удовлетворения нужд и интересов 
школьников. Установлено, что эстетически-
рекреативные  формы физической культуры 
оказывают содействие повышению интере-
са и мотивации к занятиям физическими 
упражнениями.

Roters T.T. Application of aesthetic, 
recreational forms of physical culture 
in the organizational and pedagogical 
techniques of school physical educa-
tion. The results of methodological analy-
sis are presented in relation to introduction 
of organizational pedagogical technologies 
of leadthrough of the employments fixed, 
extracurricular and extracurricular. Direc-
tions of increase of interest and motiva-
tion of schoolboys are rotined to employ-
ments by physical exercises with the use 
of aesthetically beautiful forms of physical 
culture. It is indicated that modern organi-
zational pedagogical technologies come 
forward the determinative of satisfaction 
of needs and interests of schoolboys. It is 
set that the aesthetic recreation forms of 
physical culture render assistance to the 
increase of interest and motivation to em-
ployments by physical exercises.

Ключові слова:
організаційний, педагогічний, 
технології, фізичне виховання, 
мотивація, естетичний, оздо-
ровчий, діяльність.

организационный, педагогический, техно-
логии, физическое воспитание, мотива-
ция, эстетичный, оздоровительный, дея-
тельность.

organizational, pedagogical, technologies, 
physical education, motivation, aesthetically 
beautiful, health-improvement, activity.

вступ.1

На сучасному етапі розвитку системи загальної 
середньої освіти, певного реформування потребує і 
традиційна система фізичного виховання школярів 
[6, 8]. На перший план виходить пошук сучасних 
організаційно-педагогічних технологій проведення 
урочних, позаурочних та позакласних занять з ура-
хуванням індивідуальних і вікових характеристиках 
кожного школяра, врахуванням особистісних потреб, 
інтересів, мотивів учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів щодо підвищення рівня рухової активності за 
рахунок занять фізичними вправами. Відмічаємо та-
кож, що великого значення набула й виховна складо-
ва процесу фізичного виховання, а саме формування  
моральності, інтелекту, компетентності, що створює 
умови для формування фізичної культури особистості 
школярів [10,  12].

З вище викладеного витікає, що реформування 
системи фізичного виховання у загальноосвітніх на-
вчальних закладах повинно відбуватись у декіль-
кох напрямках. Особливе значення має дослідження 
прикладної спрямованості засобів і методів фізичної 
культури. Наукової розробки потребують також й ін-
новаційні методики розвитку фізичних здібностей 
школярів під час оволодіння змістом шкільної програ-
ми з фізичної культури; застосування засобів фізичної 
культури у позакласній діяльності та у процесі актив-
ного відпочинку; відновлення працездатності після 
розумових, фізичних й емоційних напружень [10]. 
Такі методики складають фундамент для розробки 
різноманітних організаційно-педагогічних технологій 
як інструментарію фізкультурно-оздоровчої роботи 
для вчителів фізичної культури в умовах спеціально 
організованого педагогічного процесу. 
© Ротерс Т.Т., 2010

Дослідження виконано у відповідності з планом 
НДР кафедри теорії і методики фізичного виховання 
Луганського  національного університету імені Тара-
са Шевченка. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначити вплив сучасних 

організаційно-педагогічних технологій фізичного ви-
ховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
на підвищення інтересу та мотивації до занять фізич-
ними вправами із застосуванням  естетичних форм 
фізичної культури. 

Методика дослідження. У процесі дослідження 
були використані методи аналізу літературних дже-
рел, індукції та дедукції, аналізу та синтезу, що нада-
ло можливості визначити стан наукової розробленості 
проблематики організаційно-педагогічних технологій, 
спрямованих на вдосконалення різних форм фізично-
го виховання, а також можливість запровадження ес-
тетичних форм фізичної культури.

Результати дослідження.
Одним з важливих факторів, який сприяє позитив-

ній мотивації учнів шкіл до занять фізичними вправа-
ми є реалізація їх особистісних потреб. Так, наприклад, 
дослідження спеціалістів ХДАФК свідчать про те, що 
для більшості хлопців не потребується додаткова сти-
муляція  їхньої участі в іграх з футболу. Дослідження 
Ю.В. Васькова, Т.Ю. Круцевич, Л.П. Матвєєва, В.О. 
Сутули показали, що однією з умов ефективної моти-
вації до занять фізичними вправами переважної біль-
шості учениць середньої та старшої ланок школи, є 
реалізація їх інтересів, пов’язаних з заняттями ритмі-
кою, аеробікою, фітнесом, шейпінгом, чир-лідінгом та 
іншими сучасними та кон’юнктурно-обумовленими 
видами фізкультурно-оздоровчих занять. Слід відмі-
тити, що якщо ігрові види спорту широко представле-
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ні у шкільній програмі з фізичної культури, і хлопці у 
змозі задовольняти власні уподобання, то у основної 
маси школярок відсутня можливість (або практично 
відсутня) відвідувати різноманітні приватні фітнес-
клуби, фітнес-центри та ін.. Це пов’язано, по-перше, з 
високою вартістю послуг таких організацій, по-друге, 
з недостатньо розвинутою їх інфраструктурою. 

Разом з тим засвідчуємо, що у шкільному серед-
овищі створились передумови для впровадження 
естетично-рекреаційних технологій у навчальний 
процес, що стимулюють інтерес та рухову активність 
учнів на підставі застосування ритмічної музики, су-
часних тілорухів у руслі естетичних форм таких за-
нять, спрямованих на підвищення рівня рухової куль-
тури та задоволення цим процесом. 

Сучасна шкільна навчальна програма з фізичної 
культури для учнів 5-9 класів побудована за модуль-
ним принципом та передбачає включення як інварі-
антного модуля, так і варіативних модулів із різних 
видів спорту, у тому числі й з естетичних форм фізич-
ної культури (гімнастика, аеробіка, фітнес), що розши-
рює спектр фізкультурної освіти школярів [4]. Разом 
з тим потребують розроблення аналогічні навчальні 
програми для учнів 1-4 та 10-12 класів. Другий шлях 
задоволення естетично-рекреаційних інтересів та по-
треб учнів, полягає через організацією відповідного 
профільного навчання у загальноосвітніх навчальних 
закладах [5, 9, 13]. Окрім реалізації індивідуальних 
потреб, такий спосіб організації навчального процесу 
сприяє розвитку в старшокласників особистих профе-
сійних здібностей та розширенню їхніх уявлень про 
специфіку фізкультурно-оздоровчої та спортивної ді-
яльності, вчить учнів мислити на професійному рів-
ні вчителя фізичної культури або тренера з обраного 
виду спорту [3, 11].

Загальновідомо, що система фізичного виховання 
школярів складається не тільки з урочної форми, але й 
її позаурочних форм. Позаурочні форми розділяються 

на фізкультурно-оздоровчу роботу, яка проводиться 
у режимі навчального дня (ранкова гімнастика, фіз-
культхвилинки, рухливі перерви) та позакласні занят-
тя учнів шкіл у фізкультурно-спортивних секціях та 
гуртках [7]. 

Головним завданням фізкультурно-оздоровчих 
заходів, які проводяться у режимі навчального дня є 
зняття розумової втоми та психічного напруження. 
Вправи під музику на перервах, різноманітні ритмічні 
рухи під час фізкультурних хвилинок сприяють більш 
активному відпочинку учнів, пов’язаному із зміною 
роду діяльності. Такий спосіб організації шкільних 
рекреативних заходів також додатково стимулює по-
зитивну мотивацію в учнів до занять фізичними впра-
вами [2].

Важливою складовою шкільного навчально-
виховного процесу з фізичної культури є позакласна 
фізкультурно-оздоровча робота з учнями [1, 7, 14]. 
Така робота повинна сприяти формуванню умов для 
подолання дефіциту рухової активності у школя-
рів, а також масово залучати учнів до фізкультурно-
оздоровчої діяльності, що є дуже важливим фактором 
у процесі формування фізичної культури особистості. 
Для найбільш ефективного проведення позакласної 
рекреаційної роботи з учнями потрібно застосовувати 
такі організаційно-педагогічних технології, які дозво-
ляють реалізовувати не тільки естетичні фізкультурно-
спортивні потреби учнів, але й особистісні якості 
школярів (лідерство, відповідальність, освіченість). 
Однією з форм такої роботи є залучення школярів до 
діяльності різноманітних учнівських самоврядних ор-
ганів або самоорганізованих груп школярів [1].

Вищевикладене свідчить про те, що організаційно-
педагогічна технологія складається не тільки з органі-
заційного та педагогічного блоків, але й з мотивацій-
ного компоненту (рис. 1).

Засвідчуємо, що у нашому випадку організаційно-
педагогічна технологія представлена комплексом 

Рис.1. Схема організаційно-педагогічної технології

Організаційно-педагогічна технологія

Організаційний блок:

Форми фізичного • 
виховання;

Нормативні акти;• 
Організаційні струк-• 

тури та ін. 

Мотиваційний блок:
Інтереси та потреби • 

учнів;
Самоорганізація • 

фізкультурно-
оздоровчої 
діяльності та ін.

Педагогічний блок:
Методики фізичного • 

виховання та видів 
спорту;

Теоретичні та • 
практичні знання 
та ін.
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різних методик фізичного виховання, форм організації 
фізичного виховання з метою підвищення інтересу 
та мотивації до фізкультурно-оздоровчої діяльності. 
Реалізація комплексної технології з урахуванням су-
часних естетичних форм надає можливості  розшири-
ти коло інтересів школярів до систематичної рухової 
діяльності та зробити особистісні інтереси  визначаль-
ним фактором для застосування тієї або іншої форми 
проведення занять. При цьому організаційна форма 
визначає відповідну змістовну частину, у якій за до-
помогою дидактичних освітніх компонентів (мето-
дик,  системи теоретичних і практичних знань, та ін.) 
вирішуються поставлені перед системою фізичного 
виховання завдання, а також реалізуються потре-
би учнів. Зростання або  падіння рівня мотивації в 
учнів служить у цій системі  своєрідним індикатором 
адекватності форм та методів, які  були підібрані для 
виконання поставлених рухових завдань. 

висновки. 
Проведений аналіз показав, що сучасні організаційно-1. 
педагогічні технології виступають визначальним 
чинником задоволення потреб та інтересів школя-
рів, у тому числі, в естетично-рекреативних  формах 
фізичної культури, що в цілому підвищує  ступінь 
позитивної мотивації учнів  загальноосвітніх на-
вчальних закладів до регулярних занять фізичними 
вправами.
Результати дослідження свідчать, що естетичні 2. 
види рухової діяльності можуть бути ефективно ви-
користані у сучасних організаційно-педагогічних 
технологіях проведення урочних, позаурочних та 
позакласних занять зі школярами.  

Подальшого дослідження потребують визна-
чення особливостей застосування організаційно-
педагогічних технологій проведення фізкультурно-
оздоровчих занять з учнями різних вікових груп.
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Диференційований контроль 
координаційних здібностей студенток

Сергієнко В. М.
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Анотації:
Наведено результати тестування ко-
ординаційних здібностей студенток 
до диференціювання просторово-
часових параметрів. У дослідженні 
приймали участь студентки віком 
17–20 років. Розроблено нормативні 
оцінки координаційних здібностей 
студенток. Вихідний рівень здоров’я 
студенток визначався за 12-баль-
ною сигмовидною шкалою. Від-
значається більш висока точність 
і надійність інформації про стан 
здоров’я студенток. Це знижує ві-
рогідність ризику для здоров’я під 
час вирішення практичних завдань 
із фізичного виховання.

Сергиенко В.Н. Дифференцированный 
контроль координационных способностей 
студенток. Приведены результаты тестирова-
ния координационных способностей студен-
ток к дифференцированию пространственно-
временных параметров. В исследовании 
принимали участие студентки в возрасте 
17-20 лет. Разработаны нормативные оценки 
координационных способностей студенток. 
Исходный уровень здоровья студенток опре-
делялся по 12-бальной сигмовидной шкале. 
Отмечается более высокая точность и надеж-
ность информации о состоянии здоровья сту-
денток. Это снижает уровень риска для здо-
ровья во время решения практических задач 
по физическому воспитанию.

Sergienko V.N. Varied control of co-
ordination capabilities of students. 
The results of testing of coordinating 
capabilities of students are resulted 
to differentiation of spatiotemporal 
parameters. In research took part 
students in age of 17-20 years. The 
normative estimations of coordinating 
capabilities of students are developed. 
An initial health of students level was 
determined for 12 ball sigmoid scale. 
More high exactness and reliability of 
state information is marked health of 
students. It reduces a risk level for a 
health during the decision of practical 
tasks on physical education.

Ключові слова:
координаційні здібності, студент-
ки, тестування, нормативи.

координационные способности, студентки, 
тестирования, нормативы.

coordination capabilities, students, 
testing, norms.

вступ.1

У молодіжному середовищі студенти є особливим 
контингентом, здатним визначати майбутнє країни і 
здійснювати економічні перетворення. На сучасно-
му етапі навчально-виховний процес у вищому на-
вчальному закладі характеризується специфічними 
умовами навчання і праці: необхідністю адаптації до 
комплексу неблагополучних чинників, напруженням 
компенсаторно-пристосовних систем, високими розу-
мовими і психоемоційними навантаженнями на орга-
нізм студентів. 

Крім того, зниження якості життя, криза етичних 
цінностей, невпевненість у своєму майбутньому, еко-
номічні проблеми утруднюють соціальне положення 
студентів.

Проблема методичного забезпечення контрольного 
розділу дисципліни «Фізичне виховання» і так звано-
го «нормативного підходу» (перевагакількісних по-
казників) дотепер ще нерозв’язана. Більшість критиків 
«нормативного підходу» медиків, гігієністів і педагогів 
(психологів, біомеханіків) – сходяться на визначенні 
головного недоліку традиційного способу оцінки – від-
сутність урахування індивідуальних особливостей у 
процесі навчання і контролю за ними [2; 5; 7].

Як відомо, основним показником здоров’я людини 
є її фізичний стан, зокрема відповідний рівень розви-
тку рухових здібностей і фізичної працездатності. До-
ведено, що людина з високим рівнем фізичного стану 
успішніше адаптується до навчальної і трудової діяль-
ності [4; 6].

В умовах реформування освіти широко ведеться 
пошук раціональних та ефективних методів дослі-
дження стану фізичної підготовленості і здоров'я сту-
дентів [1; 3; 9]. 

Оцінка рівня фізичної підготовленості студентів 
шляхом зіставлення фактичних значень показників, 
обраних як критерії певних рухових здібностей, з нор-
мативами у цьому плані, повинна спиратися на наукові 
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основи тестування рухових здібностей, особливо якщо 
динаміка фізичної підготовленості оцінюється на основі 
процесу фізичного розвитку, який, як відомо, продовжу-
ється до 21 року і далі. У зазначеному аспекті очевид-
на необхідність подальших пошуків у рішенні проблем 
розвитку координаційних здібностей студентів.

Робота виконана за планом НДР Сумського дер-
жавного педагогічного університету ім. А.С. Мака-
ренка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: 
1) розробити методику тестового контролю розви-

тку координаційних здібностей до диференціювання 
просторово-часових параметрів; 

2) визначити вихідний рівень студенток за 12-баль-
ною сигмовидною шкалою.

Завдання дослідження реалізовувалися з допомо-
гою таких методів: аналіз науково-методичної літера-
тури, педагогічне спостереження, педагогічне тесту-
вання, статистичні методи.

Результати дослідження. 
Рівень розвитку здатності диференціювання 

просторово-часових параметрів рухів необхідно ви-
значати за допомогою човникового бігу, бігу зі змі-
ною напряму і способу руху, зміни положення тіла 
за обмежений час (Л. П. Сергієнко) [8]. Тестування з 
човникового бігу 4 х 9 м передбачено в Державних 
тестах фізичної підготовленості населення України 
(М. Д. Зубалій, 1997), а з човникового бігу 4 х 10 м з 
перенесенням предметів (двох кубиків) – міжнарод-
ним тестуванням фізичної підготовленості дітей та 
молоді (S. Pilicz, R. Przeweda, R. Trzesnsowki, 1993). 
Варіантами човникового бігу також можуть бути ру-
хові тести з оббіганням кількох стійок, до якого відне-
сено біг зигзагами, що використовуються польськими 
студентами (S. Pilicz, 1997). У процесі дослідження 
взяли участь студентки 17–20 років основної медичної 
групи у кількості 800 осіб (у кожній віковій групі 200 
учасниць) (табл. 1).
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За даними таблиці 1, приріст результатів у всіх 
тестових вправах значно вищий у період із 17–18 до 
18–19 років порівняно з періодом із 18–19 до 19–20 
років. Це також доводить нерівномірність темпів роз-
витку координаційних здібностей, а також зниження 
темпів їх розвитку у дівчат до 20 років. 

Оцінюючи фізичну підготовленість людини, мож-
на виділити два суттєві підходи: а) у кожному тесто-
вому випробовуванні встановлюються нормативи, 
відповідно до яких визначається рівень координацій-
них здібностей (КЗ); б) дається інтегральна оцінка ко-
ординаційних здібностей людини, що ґрунтується на 
переведенні багатовимірної системи в одновимірну 
(очки, бали).

У практиці фізичного виховання здебільшого ви-
користовуються дослідження з метою розробки по-
рівняльних норм, на базі яких розробляються належні. 
Останні не повинні перевищувати результати «серед-
ньої» групи обстежених понад 15%. У цьому випадку 
після відповідної підготовки вимоги за такими теста-
ми стають доступними для 67–70% обстежуваних [6].

Оцінювання розвитку до диференціювання 
просторово-часових параметрів розраховувалася за 
12-бальною сигмовидною шкалою (рекомендована 
Болонською системою навчання) [8]. Нормативи оці-
нок студенток 17–20 років за тестом човниковий біг 4 
х 10 м подано у таблиці 2, тестом човниковий біг 4 х 9 
м – у таблиці 3, тестом біг зигзагами – у таблиці 4.

У таблиці 5 наведено індивідуальні показники з 
човникового бігу 4 х 10 м у студенток 17–20 років.

Результати таблиці 5 засвідчили, що низький рі-
вень розвитку координаційних здібностей спостеріга-
ється у 17-річних студенток – 10%, у 18-річних – 11%, 
у 19-річних – 10% і у 20-річних – 15,5%. Нижче за 
середнього рівня мають 17-річні студентки – 18,5%, 
18-річні – 19,5%, 19-річні – 22,5%, 20-річні – 22%. 
У понад 39% 17-річних студенток, 30% – 18-річних, 
18,5% – 19-річних і 21% – 20-річних виявлено серед-
ній рівень. Вище за середнього рівня мають дівчата 
17 років – 28%, 18 років – 33,5%, 19 років – 43%, 20 
років – 38%. Близько 4% 17-річних дівчат мають ви-
сокий рівень розвитку, у 18-річних і 19-річних – 6%, у 
20-річних – 3,5%.

Аналіз одержаних результатів з човникового бігу 
4 х 9 м виявив (табл. 6), що у 3,5% досліджуваних 
17-річних студенток спостерігається низький рівень 
розвитку, у 18-річних – 13,5%, у 19-річних – 33%, у 
20-річних – 12,5%. Результати також засвідчують 
нижче за середній рівень у дівчат 17 років – 18,5%, 18 
років – 19,5%, 19 років – 22,5%, 20 років – 22%. 

Середній і вище за середнього рівня розвитку від-
мічено відповідно у 17-річних – 39,5% і 36%, у 18-річ-
них – 44% і 29,5%, у 19-річних – 84% і 62%, у 20-річ-
них – 41% і 28%. Високому рівню відповідають 3,5% 
результатів у студенток 18 років, 14% – 19 років і 5,5% 
– 20 років. 

Подальший аналіз результатів дозволив визна-
чити динаміку рівнів розвитку до диференціювання 
просторово-часових параметрів рухів за віком з бігу 
зигзагами (табл. 7). 

Таблиця 1
Розвиток координаційних здібностей у студенток 17–20 років

Тестові
вправи

Вік, років студенток
17 18 19 20

X ±S X ±S X ±S X ±S
Човниковий біг,
4 x 10 м, с 11,91 0,75 12,24 0,51 12,17 0,51 12,33 0,56

Човниковий біг,
4 x 9 м, с 10,92 0,67 11,38 0,49 11,49 0,46 11,61 0,54

Біг зигзагами, с 8,86 0,37 8,92 0,37 8,87 0,39 8,95 0,35

Таблиця 2
Нормативи оцінки розвитку КЗ, розрахованих за 12-бальною сигмовидною шкалою, у студенток 17–20 років 

за тестом човниковий біг 4 х 10 м, с

Вік, 
років

Оцінка, бали

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Рівень розвитку КЗ

низький нижче серед-
нього середній вище серед-

нього високий

17 < 13,80 13,79–13,42 13,41–13,05 13,04–12,67 12,66–12,30 12,29–11,92 11,91–11,55 11,54–11,17 11,16–10,80 10,79–10,42 10,41–10,05 10,04 <

18 < 13,53 13,52–13,27 13,26–13,02 13,01–12,76 12,75–12,51 12,50–12,25 12,24–12,00 11,99–11,74 11,73–11,49 11,48–11,23 11,22–10,98 10,97 <

19 < 13,46 13,45–13,20 13,19–12,95 12,94–12,69 12,68–12,44 12,43–12,18 12,17–11,93 11,92–11,67 11,66–11,42 11,41–11,16 11,15–10,91 10,90 <

20 < 13,74 13,73–13,46 13,45–13,18 13,17–12,90 12,89–12,62 12,61–12,34 12,33–12,06 12,05–11,78 11,77–11,50 11,49–11,22 11,21–10,94 10,93 <
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Таблиця 3
Нормативи оцінки розвитку КЗ, розрахованих за 12-бальною сигмовидною шкалою, у студенток 17–20 років 

за тестом човниковий біг 4 х 9 м, с

Вік, 
років

Оцінка, бали
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рівень розвитку КЗ

низький нижче серед-
нього середній вище серед-

нього високий

17 < 12,61 12,60–12,27 12,26–11,94 11,93–11,60 11,59–11,27 11,26–10,93 10,92–10,60 10,59–10,26 10,25–9,93 9,92–9,59 9,58–9,26 9,25<

18 < 12,62 12,61–12,37 12,36–12,13 12,12–11,88 11,87–11,64 11,63–11,39 11,38–11,15 11,14–10,90 10,89–10,66 10,65–10,41 10,40–10,17
10,16 

<

19 < 12,65 12,64–12,42 12,41–12,19 12,18–11,96 11,95–11,73 11,72–11,50 11,49–11,27 11,26–11,04 11,03–10,81 10,80–10,58 10,57–10,35
10,34 

<

20 < 12,97 12,96–12,70 12,69–12,43 12,42–12,16 12,15–11,89 11,88–11,62 11,61–11,35 11,34–11,08 11,07–10,81 10,80–10,54 10,53–10,27
10,26 

<

Таблиця 4
Нормативи оцінки розвитку КЗ, розрахованих за 12-бальною сигмовидною шкалою, у студенток 17–20 років 

за тестом біг зигзагами, с

Вік, 
років

Оцінка, бали

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рівень розвитку КЗ

низький нижче серед-
нього середній вище серед-

нього високий

17 < 9,80 9,79–9,61 9,60–9,43 9,42–9,24 9,23–9,06 9,05–8,87 8,86–8,69 8,68–8,50 8,49–8,32 8,31–8,13 8,12–7,95 7,94 <

18 < 9,86 9,85–9,67 9,66–9,49 9,48–9,30 9,29–9,12 9,11–8,93 8,92–8,75 8,74–8,56 8,55–8,38 8,37–8,19 8,18–8,01 8,00 <

19 < 9,86 9,85–9,66 9,65–9,47 9,46–9,27 9,26–9,08 9,07–8,88 8,87–8,69 8,68–8,49 8,48–8,30 8,29–8,10 8,09–7,91 7,90<

20 < 9,84 9,83–9,66 9,65–9,49 9,48–9,31 9,30–9,14 9,13–8,96 8,95–8,79 8,78–8,61 8,60–8,44 8,43–8,26 8,25–8,09 8,08 <

Таблиця 5
Індивідуальні показники з човникового бігу 4 х 10 м у студенток 17–20 років (у %)

Вік,
років

Оцінка, бали
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рівень розвитку рухових здібностей, %

низький нижче
середнього середній вище

середнього високий

17
1,5 6,5 2 1,5 17 8,5 31 27 1 – 4 –

10 18,5 39,5 28 4

18
– – 11 3 16,5 15,0 15 29,5 4 6 – –

11 19,5 30 33,5 6

19
– 5 5 16,5 6 6 12,5 39 4 6 – –

10 22,5 18,5 43 6

20
– – 15,5 5 17 5,5 15,5 35,5 2,5 3,5 – –

15,5 22 21 38 3,5

Серед дівчат 17, 18, 19 і 20 років з поміж 200 об-
стежених у кожній віковій групі відповідно мають 
низький рівень 2%, 3%, 2%, 2%. Нижче за середнього 
і середній рівні розвитку виявлено у дівчат 17 років 
– 38,5% і 27,5%, 18 років – 30,5% і 41,5%, 19 років 
– 38% і 29,5%, і 20 років – 38%. Разом з тим вище за 

середнього і високий рівні зафіксовано відповідно у 
17-річних – 22% і 10%, 18-річних – 15% і 10%, 19-річ-
них – 15% і 15%, 20-річних – 8% і 14%.

висновки. 
Таким чином, застосування науково обґрунтова-

них рухових тестів сприяє підвищенню точності і на-
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дійності інформації про стан організму студенток, що, 
у свою чергу, знижує вірогідність ризику для здоров’я 
під час вирішення практичних завдань із фізичного 
виховання.

Запропоновано комплексне тестування для ви-
значення розвитку до диференціювання просторово-
часових параметрів студенток вищих навчальних 
закладів у процесі фізичного виховання. Також роз-
роблено нормативи оцінки і визначені результати за 
12-бальною сигмовидною шкалою у студенток 17–20 
років.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у 
визначенні корелятивних зв’язків за показниками цьо-
го тестового комплексу. 
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Таблиця 6
Індивідуальні показники з човникового бігу 4 х 9 м у студенток 17–20 років (у %)

Вік,
років

Оцінка, бали
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рівень розвитку рухових здібностей, %

низький нижче
середнього середній вище

середнього високий

17 – 3,5 – 7,5 13,5 19,5 20 27,5 8,5 – – –
3,5 21 39,5 36

18
– 3,5 10 – 9,5 30,5 13,5 15,5 14 3 0,5 –

13,5 9,5 44 29,5 3,5

19
– 3,5 13 – 3,5 21,5 20,5 29 2 6,5 – 0,5

33 7 84 62 14

20
– – 12,5 13 – 11 30 26 2 5 – 0,5

12,5 13 41 28 5,5

Таблиця 7
Індивідуальні показники з бігу зигзагами у студенток 17–20 років (у %)

Вік,
років

Оцінка, бали
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рівень розвитку рухових здібностей, %

низький нижче
середнього середній вище

середнього високий

17
1 – 1 1,5 37 20 7 8,5 13,5 10 – –

2 38,5 27,5 22 10

18
– 1,5 1,5 4 26,5 25,5 16 2,5 12,5 10 – –

3 30,5 41,5 15 10

19
– 1,5 0,5 4 34,5 23,5 6 9 6 15 – –

2 38 29,5 15 15

20
– 1,5 0,5 4 34 25 13 – 8 6 8 –

2 38 38 8 14
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удосконалення техніко-тактичної підготовки 
спортсменів рукопашного бою

Серебряк В.В., Попов С.В., Колосов З.В.
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Анотації:
Розглянуто сутність інновацій-
ного підходу до вдосконалення 
якості підготовки спортсменів 
рукопашного бою. У досліджен-
нях брали участь 58 спортс-
менів у віці від 17 до 22 років. 
Розроблено й апробовано 
найбільш ефективні техніко-
тактичні схеми побудови поє-
динку із супротивниками різних 
стилів єдиноборств. Доведе-
но, що запропонований підхід 
сприяє розвитку оперативного 
мислення й адаптації до спа-
рингів з рукопашного бою.

Серебряк В.В., Попов С.В., Колосов З.В. 
Совершенствование технико-тактической 
подготовки спортсменов рукопашного 
бою. Рассмотрена сущность инновацион-
ного похода к повышению качества под-
готовки спортсменов рукопашного боя. В 
исследовании принимали участие 58 спор-
тсменов секции рукопашного боя. Возраст 
спортсменов от 17 до 22 лет. Разработаны 
и апробированы наиболее эффективные 
технико-тактические схемы построения по-
единка с противниками различных стилей 
единоборств. Доказано, что предложенный 
подход способствует развитию оперативно-
го мышления и адаптации к спаррингам ру-
копашного боя.
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вступ.1

Основою успішного виступу спортсменів на зма-
ганнях з рукопашного бою є комплексна система 
спортивної підготовки, що включає науково обґрун-
товані методики техніко-тактичної підготовки, розви-
ток оперативного мислення та поетапну адаптацію до 
ведення поєдинків із супротивниками різних стилів 
єдиноборств.

Огляд спортивної практики свідчить про те, що тех-
нічно підготовлені спортсмени часто не в змозі ефек-
тивно реалізувати власні можливості в змагальних 
поєдинках із супротивником, який володіє конкрет-
ним видом єдиноборств [1, 5, 6]. Більшість учасників 
сучасних змагань з рукопашного бою є вихідцями із 
секцій вільної боротьби, самбо, дзюдо, айкідо та удар-
них видів єдиноборств, зокрема боксу, кікбоксингу, 
таїландського боксу, таеквондо тощо. Для одержання 
перемоги необхідно адаптувати власну техніку й так-
тику до спарингу із супротивником конкретного сти-
лю, своєчасно побудувати та реалізувати ефективну 
техніко-тактичну схему поєдинку. 

Змагальні поєдинки з рукопашного бою характе-
ризуються високою щільністю, різноманіттям комбі-
націй ударів і захисних дій, уклонів, обманних рухів, 
що мають складнокоординаційну структуру. Спарин-
ги відбуваються в умовах, що постійно змінюються, 
коли існує дефіцит часу для сприйняття й аналізу 
ситуацій, прий няття й реалізації рішень, за активної 
протидії супротивників. Досягнення перемоги в по-
єдинку багато в чому залежить від сприйняття спортс-
меном ситуації та швидкості його реагування на дії 
супротивника. Інакше кажучи, перемога спортсмена 
залежить від рівня його техніко-тактичної підготовки, 
що комплексно виявляється в оперативній розумовій 
діяльності, яка забезпечує аналіз ситуації, вибір і реа-
лізацію оптимального рішення з ряду альтернативних 
[1, 5, 6, 7, 8].

Одним із найважливіших чинників удосконалення 
© Серебряк В.В., Попов С.В., Колосов З.В., 2010

й реалізації техніко-тактичної підготовки спортсменів 
рукопашного бою до поєдинків із супротивниками 
різних стилів є психомоторика. Психомоторика спри-
яє перетворенню мети людини в рухову програму та 
її реалізації, стримуючи вплив екстремальних руйнів-
них факторів за допомогою адаптації створених варі-
антів протистояння противникам різних стилів бойо-
вих мистецтв. 

Огляд літературних джерел свідчить, що деякі на-
уковці, зокрема О.Б. Малков, Б.А. Маршинін, та Ю.А. 
Шуліка, розуміють психомоторику як здатність пси-
хіки людини об’єктивно сприймати інформацію й за-
безпечувати реалізацію техніко-тактичних дій у пси-
хостресорних умовах. Більшість тренерів–практиків 
намагається розвивати психомоторні якості за допо-
могою спортивних ігор та акробатичних вправ. Не за-
перечуючи доцільності такого підходу, уважаємо, що 
психомоторні якості на заняттях з рукопашного бою 
слід розвивати за допомогою спеціальних техніко-
тактичних завдань в умовах екстремальних руйнівних 
факторів і неочікуваних дій супротивника, які спря-
мовані на адаптацію психофізичних якостей людини. 

Розвиток психомоторики значною мірою зумов-
лює здатність вищих відділів кори головного мозку 
повноцінно керувати діями людини в складних ситу-
аціях статичного, кінематичного і динамічного скла-
ду, що швидко змінюються. Навчання рукопашного 
бою має поєднувати вдосконалення техніко-тактичної 
майстерності з розвитком психомоторних якостей, що 
є основою формування готовності спортсмена до по-
єдинку.

У цьому плані викликають інтерес публікації В.А. 
Шуліки, який серед рівнів формування рухових на-
вичок виокремлює: «…локомоції – здатність до про-
стіших рухів; координованість – здатність до вільних 
узгоджених рухів в умовах, що запрограмовані рані-
ше; сенсомоторику – здатність об’єктивно сприйма-
ти інформацію й організовувати адекватні їй рухи в 
умовах ситуацій, що змінюються; психомоторику – 
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здатність до реалізації рухових умінь і навичок у пси-
хостресорних ситуаціях» [7]. Таким чином, при розро-
бленні техніко-тактичних завдань необхідно поетапно 
збільшувати рівень складності навчального матеріалу, 
що має важливе значення для розвитку оперативно-
го мислення ведення бою та психофізичної адаптації 
спортсменів до поєдинків із супротивниками різних 
стилів. 

На нашу думку, при розробленні спеціальних 
техніко-тактичних завдань необхідно проаналізувати 
особливості різних стилів ведення поєдинку, виділити 
їх сильні й слабкі сторони та з урахуванням цього на 
практичних заняттях з рукопашного бою підібрати за-
хисні, атакуючі та контратакуючі схеми обігравання 
супротивників. 

Дослідження виконано відповідно до плану 
науково-дослідної роботи кафедри спеціальної фізич-
ної та вогневої підготовки Луганського державного 
університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 
на 2009 - 2010 навчальний рік щодо теоретичного та 
практичного розроблення проблем удосконалення 
техніко-тактичних навичок рукопашного бою бійців 
батальйону міліції особливого призначення «Беркут», 
підпорядкованого ГУМВС України в Луганській об-
ласті, спортсменів ФСТ «Динамо» України в Луган-
ській області та Луганського інституту фізичного ви-
ховання та спорту при Луганському національному 
педагогічному університеті імені Тараса Шевченка. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає у спробі здійснити пошук 

напрямків підготовки спортсменів, які займаються 
рукопашним боєм, до спортивних поєдинків із супро-
тивниками, котрі володіють різними стилями бойових 
мистецтв.

Завдання роботи: 
1. Здійснити огляд науково-методичних публіка-

цій, які висвітлюють проблеми техніко-тактичної під-
готовки спортсменів рукопашного бою.

2. Провести техніко-тактичний аналіз боїв з руко-
пашного бою, боксу, кікбоксингу, панкратіону, самбо 
тощо та виокремити сильні й слабкі компоненти кож-
ного стилю.

3. Розробити ефективні варіанти техніко-тактичних 
дій спортсменів рукопашного бою в поєдинку із су-
противником, який володіє конкретним стилем єдино-
борств.

Результати дослідження. 
У сучасних умовах не викликає сумніву положен-

ня, що без глибокого знання динамічної структури 
основних техніко-тактичних дій рукопашного бою, 
цілеспрямованого розвитку психомоторики й адапта-
ції спортсмена до екстремальних чинників поєдинків 
з рукопашного бою неможлива ефективна побудова 
сучасного навчально-тренувального процесу.

На підставі інформації, яку було зібрано на чем-
піонатах України з рукопашного бою, боксу, кікбок-
сингу, бойового самбо, панкратіону, нами здійснено 
техніко-тактичний аналіз поєдинків з метою пошуку 
ефективних схем ведення спарингу із супротивника-
ми різних стилів єдиноборств (табл. 1). 

У таблицях 2 і 3 проаналізовано особливості, силь-
ні та слабкі компоненти техніко-тактичної підготовки 
спортсменів різних стилів єдиноборств, розглянуто і 
відібрано найраціональніші схеми побудови фрагмен-
тів спарингу.

На підставі узагальнення результатів аналізу отри-
маних даних розроблено техніко-тактичні завдання, 
спрямовані на адаптацію спортсменів рукопашного 
бою до поєдинку із супротивником, який володіє кон-
кретним стилем єдиноборств. 

Як приклад розглянемо навчально-тренувальне за-
вдання, що має за мету формування техніко-тактичних 
навичок ведення спарингу із супротивником, який за-
ймається боротьбою. Спортсменові подається інфор-
мація, що борці мають перевагу у фізичній силі, але 
не володіють ударним техніко-тактичним арсеналом, 
у зв'язку з чим уважають за краще вести поєдинок 
на ближній дистанції з метою виконати захоплення, 
провести кидок або прохід у ноги, після чого перейти 
до больових і задушливих прийомів у партері. Тому, 
хто навчається, ставиться завдання не допустити за-
хоплення і переходу до боротьби, для чого необхідно 
вести поєдинок тільки на дальній і середній дистан-
ціях. 

Таблиця 1
Особливості застосування техніко-тактичного арсеналу бійцями різних стилів єдиноборств

Вибір техніко-тактичних дій для досягнення перемоги

Види єдиноборств

Висока 
щільність 

(темп) бойо-
вих дій 

Техніко-
тактичні пере-

ваги

Удари 
в атаці 

Удари 
в зустрічній 
контратаці

Удари
 в зворотній 
контратаці

%  %

Рук. бій 37,6 62,4 43,6 34,7 21,7

Бокс 25,5 74,5 61,5 33,2 5,3

Кікбоксинг 45,4 54,6 63,3 21,4 15,3

Таїланд. бокс 67, 4 32,6 49,3 27,2 23,5

Самбо 32,3 67,7 - - -
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Варіант № 1. Супротивник згинається вперед 
(стиль боротьби самбо), прагне скоротити дистанцію 
та захопити ногу. Спортсмен, розуміючи складність 
цієї ситуації, виконує нахил тулуба вперед так, щоб 
ліва рука завдавала бокові удари, а права-аперкот зни-
зу вверх у голову. При цьому необхідно рухатися назад 
по колу, уникаючи прямого коридору атаки борця. 

Варіант № 2. Супротивник стоїть прямо, упевне-
ний у власних силах, й імітує удари руками з метою 
відволікти увагу, скоротити дистанцію та перейти до 
захоплення ніг. Спортсмен, ураховуючи те, що проти-
вник стоїть прямо, не чекаючи його атаки, проводить 
серію ударів у голову, рухаючись весь час уперед, що 
не дає супротивникові можливості зігнутися і пройти 
в ноги. 

За аналогічною схемою розроблено варіанти 
техніко-тактичних дій спарингу із супротивниками, 
які володіють найпоширенішими поширеними вида-
ми єдиноборств. 

Практичну перевірку ефективності розроблених 
техніко-тактичних схем було проведено в секції руко-
пашного бою. У дослідженні брали участь 58 спортс-
менів у віці від 17 до 22 років. Доведене, що виконан-
ня розроблених техніко-тактичних завдань ведення 
поєдинку із супротивниками конкретних стилів єди-
ноборств сприяє формуванню у спортсменів стійких 
навичок пошуку оперативних рішень, емоційної стій-
кості, швидкого перемикання, швидкості й точності 
складних рухових реакцій, легкості перебудови рухо-
вих навичок.

висновки. 
На підставі аналізу літературних джерел і власної 

дослідницької діяльності слід зазначити, що адапта-
ція до екстремальних ситуацій неможлива без вира-
женої психічної напруги під час виконання техніко-
тактичних завдань. Уважаємо, що на практичних 
заняттях з рукопашного бою слід використовувати 
спеціальні завдання, які за психофізичними параме-

 Таблиця 2
Співвідношення застосування бойових засобів

Бойові засоби, які використовуються єдиноборцями

Види 
єдиноборств

Одиночні удари 
руками та серії, 

%

Комбіновані 
ударів руками 
та ногами, %

Обманні 
дії, %

Пересуван-
ня, %

Захисні 
дії, %

Елементи 
боротьби, %

Рук. бій 25,1 76,8 41,3 52,3 55,6 45,7

Бокс 97,3 - 29,3 25,7 65,9 -

Кікбоксинг 15,7 75,9 12,6 55,4 35,7 -

Таїланд. бокс 35,2 77,4 10,5 24,6 25,3 15,6

Самбо 9,6 - 14,7 43,9 5,5 98,7

Таблиця 3
Характеристика слабких сторін окремих видів єдиноборств

Найбільш уразливі компоненти техніко-тактичної підготовки

Види 
єдиноборств

Приймає 
стиль веден-
ня поєдинку 
противника

Не здатен 
працювати 

другим 
номером

Нездатність 
вести ближній 
комбінованих 

бій 

Шаблон-
на, про-

гнозована 
робота

Використан-
ня переваж-
но боротьби 

Використання 
переваж-

но ударної 
техніки

Рук. бій +

Бокс ++ + +++

Кікбоксинг ++ ++

Тайланд. бокс ++ +

Самбо + +++
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трами відтворюють екстремальні ситуації, зокрема 
моделювання фрагментів поєдинку з боксером, бор-
цем і бійцями інших стилів східних єдиноборств.

Розроблені техніко-тактичні завдання дозволяють 
відпрацювати найефективніші комбінації рукопаш-
ного бою та створюють спеціальне екстремально-
психофізичне середовище, багатократне перебування 
у якому сприяє формуванню розуміння шляхів до-
сягнення перемоги над супротивником конкретного 
стилю. 

Перспективи подальших досліджень. Досвід ба-
гатократного успішного подолання труднощів у на-
вчальних екстремальних ситуаціях, самостійний по-
шук нової інформації та раціональних моделей дій у 
психостресорних умовах сприяють адаптаційним пе-
ретворенням, пов’язаним з протидією психіки спортс-
мена екстремальним факторам, швидкій мобілізації 
необхідних психічних і фізичних резервів організму, 
формуванню стійких і надійних тактико-технічних 
навичок та впевненості в їх успішному використанні. 
Тому в перспективі необхідно звернути увагу на по-
дальше вдосконалення основних елементів техніко-
тактичної підготовки спортсменів, пошук новітніх 
технологій у цьому напрямку.
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Формування техніки лижного спорту у студентів 
першого курсу спортивного вузу

Сидорова Т.В.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Визначена найбільш раціональна 
методика прискореного навчання 
студентів першого курсу із дисци-
пліни «Лижний спорт». Враховано 
положення кредитно-модульної 
системи навчання. Обґрунтована 
особисто-диференційована техно-
логія прискореного навчання спосо-
бам пересування на лижах. Техноло-
гія включає три методики навчання. 
Застосування методик варіюється в 
залежності від спортивної спеціалі-
зації студентів та розвитку їх фізич-
них якостей. Визначено раціональне 
співвідношення занять з навчання 
техніці класичного і ковзанярського 
стилів пересування на лижах.

Сидорова Т.В. Формирование техники 
лыжного спорта у студентов первого 
курса спортивного вуза. Определена 
наиболее рациональная методика уско-
ренного обучения студентов первого кур-
са дисциплины «Лыжный спорт». Учтены 
положения кредитно-модульной системы 
обучения. Обоснована индивидуальная 
дифференцированная технология уско-
ренного обучения способам передвиже-
ния на лыжах. Технология включает три 
методики обучения. Применение методик 
варьируется в зависимости от спортивной 
специализации студентов и развития их 
физических качеств. Определено рацио-
нальное соотношение занятий по обуче-
нию технике классического и конькобежно-
го стилей передвижения на лыжах.

Sidorova T.V. Forming technique of ski 
sport of students of the first course of 
sporting institute of higher education. 
Is certain the most rational method of the 
speed-up teaching of students of the first 
course of discipline «Ski sport». Positions 
are taken into account to credit-module 
departmental teaching. The individual dif-
ferentiated technology of the accelerated 
training to ways of movement on a ski is 
proved. Technology includes three meth-
ods of teaching. Application of methods 
is varied depending on sporting special-
ization of students and development of 
their physical qualities. The rational parity 
of employment on training to technics of 
classical and skating styles of movement 
on a ski is determined.

Ключові слова:
навчальний, процес, дисципліна, 
лижний спорт, технологія, фізичні 
якості.

учебный, процесс, дисциплина, лыжный 
спорт, технология, физические каче-
ства.

educational, process, discipline, ski sport, 
technology, physical qualities.

вступ.1

Розробленим методикам навчання з дисципліни 
«Лижний спорт» для студентів понад 30 років, які 
змістовно не змінювались, а переходили з одного по-
сібника в інший [1-4, 8-11]. Проведення занять зазви-
чай здійснюється з використанням пояснювального та 
репродуктивного методів навчання, які не враховують 
спортивної спеціалізації та індивідуальних можли-
востей студентів, чим знижується якість їхньої про-
фесійної підготовки .

Оволодіння розмаїтістю способів пересування на 
лижах по пересіченій місцевості, вироблення вміння 
використати цю техніку в різних умовах,  придбання 
спеціальних теоретичних знань, дидактичних умінь, 
в деякій мірі фізичний розвиток і функціональна під-
готовленість – основні завдання навчання дисципліни 
«Лижний спорт» [2, 7].

Придбання знань і засвоєння вмінь і навичок по 
пересуванню на лижах до недавня здійснювалися ме-
тодами, прийнятими в радянській, а далі в українській 
спортивній педагогіці. Вибір методу навчання у відо-
мій мірі залежало від підготовленості самого педаго-
га, а не від готовності (фізичної, теоретичної, психо-
логічної та іншої) студентів [1, 5, 6, 12]. 

Аналіз науково-методичної літератури [1-12] ви-
явив, що при проведенні занять з лижної підготовки зі 
студентами напрямків підготовки – «фізичне вихован-
ня і спорт» немає чітких рекомендацій, як за змістом 
програми, так і за організацією лижної підготовки в 
умовах обмеженого часу.

Робота виконана за планом НДР Харківської дер-
жавної академії фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета досліджень полягала у визначенні най-

більш раціональної методики прискореного навчан-
ня студентів першого курсу із дисципліни «Лижний 
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спорт» за кредитно-модульною системою навчання з 
урахуванням спортивної спеціалізації без збільшення 
об'єму і інтенсивності навчального навантаження.

Для розкриття мети були поставлені наступні за-
вдання:

Розробити раціональне співвідношення занять з на-1. 
вчання техніці класичного і ковзанярського стилів 
пересування на лижах з урахуванням морфофункці-
ональних і фізичних якостей різних фахових спеці-
алізацій.
Експериментально перевірити ефективність ви-2. 
користання розроблених методик навчання техніці 
лижних ходів за кредитно-модульною системою 
студентів з урахуванням спортивної спеціалізації.  

Результати дослідження.
З метою вивчення підготовки фахівців ВНЗ 

фізкультурно-спортивного профілю нами проведено 
аналіз навчальних програм різних ВНЗ.

Проведений аналіз, показав, що на сьогодні у ви-
щих навчальних закладах фізкультурно-спортивного 
профілю немає єдиної думки про величину і розпо-
діл навчального навантаження з дисципліни «Лижний 
спорт»:

Харківський національний педагогічний універси-• 
тет ім. Г.Сковороди: 1 курс – 66 годин, 2 курс – 66 
годин, 3 курс – 66 годин; 
Львівський університет фізичної культури• : 2 курс 
– 124 години; 
Харківська державна академія фізичної культури• : 1 
курс – 34 години 5 самостійна робота, 2 курс – 30 
годин, 5 самостійна робота;
Сибірський державний університет фізичної куль-• 
тури і спорту (Росія): 1 курс – 24 години, 76 само-
стійна робота; 
Томський державний педагогічний • 
університет(Росія): 1 курс – 72 години практичні, 
18 самостійна робота, 2 курс – 72 годин, 18 само-
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стійна робота; 
Воронежський державний педагогічний • 
університет(Росія): 144 години та інші.

Крім цього, усі ці програми не враховують інди-
відуальних можливостей та спортивні спеціалізації 
студентів, морфофункціональні показники та рівень 
розвитку фізичних якостей, чим на нашу думку зни-
жують якість оволодіння технікою лижного спорту.

Поряд з цим входження вищої освіти України в 
єдиний освітній та науковий простір Європи на за-
садах Болонської угоди, вносить істотні корективи у 
зміст навчального процесу. Пошук ефективних шляхів 
удосконалення методики навчання студентів націлює 
на потребу корекції змісту навчальної програми, ви-
вчення сучасних технологій, підвищення активності в 
пізнавальній діяльності студентів, в зв’язку з тим, що 
рівень знань та розвиток фізичних якостей у студентів 
різних спеціалізації не однаковий.

В зв'язку з цим нами була розроблена поетапно-
диференційована програма прискореного навчання 
студентів техніці пересування на лижах за кредитно-
модульною системою, з урахуванням морфофункціо-
нальних показників і рівня розвитку рухових якостей. 

Навчання студентів першого курсу проходило як 
за традиційною системою (контрольна група), так і 
за розробленою нами методикою (експериментальні 
групи), в якій враховано групові показники фізичної 
підготовленості (рис. 1). 

В експериментальних групах застосовувалися: но-
вий тематичний план та угрупування всіх форм занять 
за кредитно-модульною програмою. 

Для вирішення поставлених завдань нами був 
проведений прямий паралельний експеримент на 
базі Харківської державної академії фізичної культу-
ри. У експерименті брали участь усі студенти першо-
го курсу.

За підсумками  попередніх досліджень були сфор-
мовано три експериментальні групи студентів (по 20 
чол.), за переважним проявом фізичних якостей, всі 
інші студенти склали контрольну групу.

1. Експериментальна – 1 (Е1): гімнастика, важ-
ка атлетика, плавання (група з високими проявом 
швидкісно-силових якостей).

2. Експериментальна – 2 (Е2): зимові види спорту, 
велоспорт, легка атлетика (з високими показниками 
витривалості).

3. Експериментальна – 3 (Е3): футбол, спортивні 
ігри, одноборства, спортивні танці (з високим рівнем 
прояву координаційних здібностей).

Дослідження  проводилися  у 2007 та 2008 роках. 
Викладання дисципліни «Лижний спорт» проводи-
лось в умовах навчального лижного збору (два тижня 
навчання).

На початку занять в групах створювалось повне 
уявлення про лижні ходи, що вивчаються, відбуваєть-
ся оволодіння лижним інвентарем (відчуттям лиж, па-
лиць і снігу) відбувається створення структури спосо-
бу пересування, що вивчається, на лижах (класичний 
чи ковзанярський стиль, одночасні чи поперемінні 
ходи, основи гірськолижної техніки).

Виходячи з положення про необхідність підви-

щення ефективності проведення навчального про-
цесу з лижної підготовки, ми вважали, що в умовах 
кредитно-модульної системи навчання, де відводить-
ся час на самостійну підготовку студентів, що до те-
оретичних основ лижного спорту, студенти матимуть 
можливість більш повно освоїти курс теоретичної та 
дидактичної підготовки. А саме – навичок викладання 
дисципліни «Лижний спорт», що є основним завдан-
ням самостійної роботи (10 годин) навчання в ВНЗ та 
передбачає вивчення теоретичних основ лижних го-
нок та методики навчання елементам техніки лижного 
спорту.

При побудові експериментальних методик (Е1, Е2, 
Е3) враховувалось те, що техніка лижних ходів істот-
но відрізняється за координацією рухів, фізичним на-
вантаженням, кінематичних і динамічних параметрах. 
Тому в різних експериментальних групах було врахо-
вано рівень фізичної підготовленості студентів.

В контрольній групі застосовувалась традиційна 
методика навчання дисципліні «Лижний спорт», що 
використовувалась на заняттях в ХДАФК та інших 
ВНЗ спортивного профілю (рис.1.).

В першій експериментальній групі (Е1) (група з 
високими показниками швидкісно-силових якостей) 
навчання на першому курсі починали з оволодіння 
технікою ковзанярських лижних ходів, а на другому 
– класичні  (рис.1.). 

Друга експериментальна група (Е2) (з високими 
показниками витривалості) на першому курсі вивчали 
класичні способи пересування на лижах, а на другому 
– ковзанярські  (рис.1.). 

 Третя експериментальна група (Е3) (з високим 
рівнем прояву координації) на першому та другому 
курсі навчання займалася засвоєнням техніки пересу-
вання на лижах класичним та ковзанярським стилем 
одночасно (рис.1.). Паралельно вивчалися елементи 
ковзного кроку класичного та ковзанярського стилів 
пересування. 

На початку досліджень було проведено контроль-
не тестування виконання елементів техніки лижних 
ходів, яке не виявило достовірної різниці між групами 
(p>0,05).

Оцінка підготовленості студентів відбувалась екс-
пертами (п’ять чоловік) відповідно до шкали оціню-
вання за кредитно-модульною системою.

Результати педагогічних досліджень після пер-
шого курсу навчання, представлені в таблиці 1. Так, 
як студенти контрольної та експериментальних груп 
навчались по різним планам підготовки, де які види 
контролю у них не співпадали і тому ми їх зможемо 
порівняти лише після повного закінчення викладан-
ня дисципліни «Лижний спорт», то б то після другого 
курсу навчання.

Студенти експериментальної групи (Е1) на першо-
му курсі навчання вивчали ковзанярський стиль пере-
сування (табл. 1) і за технічну підготовку отримали 
середній бал – 75, що відповідає добрій підготовці. 

В порівнянні з контрольною в експериментальних 
групах в виконані техніки подолання різноманітних 
перешкод та теоретичного тестування не виявлено до-
стовірних відмінностей (p>0,05). Студенти групи (Е1) 
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контрольну дистанцію долали ковзанярським стилем 
пересування і середньо груповий результат склав 
18,34 хв. 

Студенти експериментальної групи (Е2), як і контр-
ольної починали навчання з класичного стилю пересу-
вання на лижах. Отримані результати досліджень (табл. 
1) показали достовірну відмінність (p<0,05–0,001) від 
контрольної групи у техніці пересуванні на лижах: 
поперемінний двокроковий хід (t=3,54; p<0,001); од-
ночасний однокроковий хід (t=4,02; p<0,001); одно-
часний двокроковий хід (t=2,63; p<0,05); подолання 
поворотів (t=2,35; p<0,05).

Результати подолання дистанції класичним сти-
лем пересування  контрольної та експериментальної 
групи (Е2) мають достовірну різницю (t=2,28, p<0,05), 
студенти групи (Е2) подолали дистанцію за 23,11 хв., а 
контрольної – 24,55 хв., що на 1,44 хв. гірше.

В інших показниках технічної та теоретичної під-
готовки між студентами контрольної та експеримен-
тальної групи (Е2) достовірної різниці не виявлено 
(p>0,05).

Експериментальна група (Е3) на першому курсі 
навчання займалася засвоєнням техніки пересування 
на лижах класичним та ковзанярським стилем одно-
часно, в той час як на другому курсі приділялась увага 
методиці навчання та удосконаленню техніки лижних 
ходів. 

Результати досліджень групи (Е3) (табл. 1) до-
стовірно вище (p<0,05) ніж у контрольної групи у 
техніці пересування: поперемінним двокроковим хо-
дом (t=2,86; p<0,001); одночасний однокроковий хід 
(t=2,61; p<0,05). 

Результати подолання 5 км дистанції класичним 
стилем пересування  у студенти контрольної групи 
(24,55 хв.) нижче ніж у експериментальної (Е3) – 23,22 
хв.  (t=2,09; p<0,05). 

В інших показниках технічної та теоретичної під-
готовки між студентами контрольної та експеримен-
тальної групи (Е3) достовірної різниці не виявлено 
(p>0,05).

Аналіз технічної та теоретичної підготовки з дис-
ципліни «Лижний спорт», проведених на першому 

курсі навчання, виявив середній рівень підготовле-
ності студентів за сумою отриманих балів (рис. 2).

Так, у контрольної групи він склав 73,04±1,41, у 
експериментальній (Е1) – 74,43±1,33, експеримен-
тальній (Е2) – 77,71±1,27, експериментальній (Е3) – 
76,35±1,21, що свідчить про ефективність методики із 
урахуванням спортивної спеціалізації (рис.2).

 Таким чином, завдяки проведенню занять з ураху-
ванням фізичної підготовленості студентів на першо-
му курсі навчання, відбувається вдосконалення адап-
таційних можливостей організму і підвищення рівня  
знань студентів, що разом з цим  покращує освоєння 
матеріалу з дисципліни «Лижний спорт».

висновки:
1. Аналіз науково-методичної літератури 

виявив, що при проведенні занять з лижної 
підготовки із студентами фізкультурних ВНЗ немає 
чітких рекомендацій як за змістом програми, так 
і з організації лижної підготовки з урахуванням 
спеціалізації студентів, в умовах кредитно-модульної 
системи навчання. Ця обставина істотно стримує 
оволодіння студентами теоретичних і практичних 
розділів дисципліни «Лижний спорт».

2. Розроблена і експериментально обґрунтова-
на особисто-диференційована технологія прискоре-
ного навчання способам пересування на лижах, що 
включає три методики навчання, вирішує конкретні 
завдання для кожної групи спеціалізацій студентів. 
Застосування методик варіюється в залежності від 
спортивної спеціалізації студентів та розвитку їх фі-
зичних якостей. 

3. В результаті виконаного комплексу дослі-
джень експериментально обґрунтована методика на-
вчання дисципліні «Лижний спорт», яка враховує 
спортивну спеціалізацію студентів сприяє якісному 
засвоєнню техніки пересування на лижах класичним 
та ковзанярським стилем та засвоєнню теоретичного 
матеріалу вирішуючи тим самим, освітнє завдання в 
вищих навчальних закладах.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем формування техні-
ки лижного спорту.

Рис. 2. Середній рівень знань студентів матеріалу з дисципліни «Лижний спорт» після першого курсу на-
вчання контрольної та експериментальних груп (Е1, Е2, Е3)
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Фізична реабілітація спортсменів після 
переломів гомілковостопного суглоба за 

допомогою ударно-хвильової терапії
Сидорченко К.М.

Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна»

Анотації:
Розроблено комплексну програму 
покращення якості та прискорення 
відновлення спортсменів після пе-
реломів гомілковостопного сугло-
бу. У експерименті взяло участь 
40 спортсменів-футболістів віком 
20–25 років. Програма включала 
в себе: ранкову гігієнічну гімнас-
тику, лікувальну фізичну культуру, 
масаж, гідрокінезотерапію, гідро-
масаж, заняття на тренажерах, 
фізіотерапію, ударно-хвильову те-
рапію. Доведено, що використання 
ударно-хвильової терапії приско-
рює процеси відновлення в серед-
ньому на 2–3 місяці.

Сидорченко Е. Н. Физическая реабили-
тация спортсменов после переломов 
голеностопного сустава при помощи 
ударно-волновой терапии. Разработана 
комплексная программа улучшения каче-
ства и ускорения восстановления спортсме-
нов после переломов голеностопного су-
става. В эксперименте приняло участие 40 
спортсменов-футболистов в возрасте 20-25 
лет. Программа включала в себя: утреннюю 
гигиеничную гимнастику, лечебную физи-
ческую культуру, массаж, гидрокинезотера-
пию, гидромассаж, занятия на тренажерах, 
физиотерапию, ударно-волновую тера-
пию. Доказано, что использование ударно-
волновой терапии ускоряет процессы вос-
становления в среднем на 2-3 месяцы.

Sydorchenko K. Physical rehabilitation 
of sportsmen after fractures of foot joint 
with the help of power-waved therapy. 
The complex program of improvement 
of quality and acceleration of renewal of 
sportsmen are developed after the breaks 
of talocrural joint. In experiment took part 
40 sportsmen-footballers in age of 20-25 
years. The program plugged in itself: 
morning sanitary gymnastics, medical 
physical culture, massage, hydrokines-
itherapy, hydromassage, employments 
on trainers, physiotherapy, power-waved 
therapy. It is well-proven that the use of 
power-waved therapy accelerates the 
processes of renewal on the average on 
2-3 months.

Ключові слова:
фізична реабілітація, перелом, го-
мілковостопний суглоб, спортс-
мени, ударно-хвильова терапія.

физическая реабилитация, перелом, 
голеностопный сустав, спортсмены, 
ударно-волновая терапия.

physical rehabilitation, fracture, foot joint, 
sportsmen, power-waved therapy.

вступ.1

Пошкодження гомілковостопного суглоба, яке 
сьогодні за частотою випадків займає одне з перших 
місць серед травм опорно-рухового апарату у спортс-
менів і становить від 6 до 21% [1, 6, 8].

Розриви зв’язок зустрічаються при 42% пошко-
джень гомілковостопного суглоба. Але існує думка, 
що відсоток цей набагато вищий, так як при нормаль-
ній рентгенологічній картині співвідношення кісток 
–– часто наявні пошкодження зв’язок.

За думкою багатьох сучасних авторів, з метою 
точного співставлення суглобових кінців і можливос-
ті початку рухів в гомілковостопному суглобі в ран-
ньому післяопераційному періоді для попередження 
негативного впливу довготривалої іммобілізації при 
вимушеному положенні стопи всі внутрішньо сугло-
бові переломи зі зміщенням уламків повинні бути 
прооперовані [8, 9, 13, 16, 17]. Багато авторів вважа-
ють правильною концепцію «біологічної фіксації» для 
лікування відкритих та закритих переломів, яка дося-
гається за допомогою непрямої техніки вправлення (в 
тому числі за допомогою кісткового остеосинтезу), 
малоінвазивної внутрішньо кісткової і надкісткової 
фіксації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, 
що переломи кісток гомілки відносяться до найчас-
тіших ушкоджень довгих трубчастих кісток [1, 5, 6, 
17]. Завдяки застосуванню комплексної фізичної реа-
білітації поліпшується якість лікування спортсменів-
футболістів з такими травмами, запобігаються можли-
ві ускладнення, прискорюється відновлення функцій 
і систем, підвищується фізична підготовленість і за-
гартування організму, повертається працездатність, 
зменшується ймовірність виникнення неповносправ-
ності [2, 3, 7, 11, 14]. За даними лікарсько трудової 
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експертизи у 26% випадків причиною інвалідності 
є функціональні, а не морфологічні зміни. Вони ви-
никають внаслідок тривалої акінезії, пов’язаної з ім-
мобілізацією та ліжковим режимом і є результатом 
невчасного, нерегулярного застосування засобів від-
новного лікування.

Тому важливим і актуальним фактором скорочен-
ня термінів тимчасової непрацездатності є своєчасна 
і добре організована реабілітація травматологічних 
спортсменів-футболістів, бо навіть незначні порушен-
ня функцій опорно-рухового апарату безпосередньо 
впливають на їх працездатність [4, 10, 12, 15, 16].

Роботу виконано згідно плану роботи про-
блемної науково-дослідної лабораторії «Гендерні 
профілактично-оздоровчі технології фізичного ви-
ховання і реабілітації» на 2007–2011 рр. Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка в рамках Зведеного плану науково-дослідної 
роботи Міністерства охорони здоров’я за темою «Удо-
сконалення медичної допомоги населенню промисло-
вого регіону з особливими потребами» (номер дер-
жавної реєстрації 0103U007883; шифр UN01.08.13) 
відповідно до Міжгалузевої комплексної програми 
«Здоров’я нації» на 2002–2011 рр.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження –– обґрунтувати та розробити 

комплексну програму фізичної реабілітації для покра-
щення якості та прискорення відновлення спортсме-
нів після переломів гомілковостопного суглобу.

Методи й організація дослідження. Використову-
вались такі методи дослідження: аналіз та синтез наукової 
літератури, педагогічні (рухові тести, експеримент, спо-
стереження), медико-біологічні (гоніометрія, характе-
ристика візуальної оцінки ходи), методи математичної 
статистики.

У дослідженні взяло участь 40 спортсменів-
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футболістів віком 20–25 років, які були поділені на дві 
групи по 20 чоловік: експериментальну і контрольну. 
У контрольній групі використовувався традиційний 
комплекс фізичної реабілітації, який складався з 
класичного масажу, ранкової гігієнічної гімнастики, 
лікувальної фізичної культури, занять на тренажерах 
та фізіотерапевтичних процедур. Експериментальна 
група займалася по запропонованій нами програмі, 
що включала в себе: ранкову гігієнічну гімнастику, 
лікувальну фізичну культуру, масаж, гідрокінезотера-
пію, гідромасаж, заняття на тренажерах, фізіотерапію, 
ударно-хвильову терапію. 

Результати дослідження.
Фізична реабілітація спортсменів після переломів 

гомілковостопного суглобу відбувалася у три періо-
ди: іммобілізаційний (до 2–х тижнів), постіммобілі-
заційний (1,5–2 тижня), відновлювальний (2–3 міся-
ці).

Програма комплексної фізичної реабілітації для 
експериментальної та контрольної груп представлена 
у таблиці 1.

Комплексна фізична реабілітація в іммобілізацій-
ному періоді складалася з: ранкової гігієнічної гім-
настики –– 10–15 хв., 15–18 вправ по 6–8 разів; точко-
вого масажу БАТ –– 10–14 хв.; лікувальної гімнастики 
–– 20–30 хв. 2 рази на день по 18–20 вправ від 4–5 до 
8–10 разів (застосовували загальнотонізуючі вправи 
для всього тіла, щадні вправи для гомілковостопно-
го суглоба травмованої кінцівки, вправи з предмета-
ми); дозованої ходьби з допомогою милиць –– 10–15 
хв.; масажу травмованої кінцівки –– 15–20 хв. (після 
зменшення больових відчуттів і зниження тонусу 
напружених м'язів ми поступово розширювали кіль-
кість масажних прийомів: погладжування площинне, 
колове, гребенеподібне; розтирання –– спіралеподіб-
не, штрихування; неглибоке розминання –– подо-
вздовжнє, поперечне; легке струшування); фізіотера-

пії (послідовно застосування електричного поля УВЧ 
та лікарського електрофорезу з перервою 30 хв.).

Послідовність застосування комплексної фізичної 
реабілітації в постіммобілізаційному періоді: ранко-
ва гігієнічна гімнастика –– 10–15 хв., 18–20 вправ; до-
зована ходьба –– 20–40 хв.; електростимуляція м’язів 
гомілковостопного суглоба –– 12–15 хв.; лікувальна 
гімнастика –– 45 хв., 20–25 вправ від 8–10 до 12–15 
разів (виконували вправи лежачи, сидячи і стоячи, 
частіше використовувалися вправи з помірним об-
тяженням, опором, з предметами та у гімнастичної 
стінки, темп виконання рухів спокійний); заняття на 
тренажерах «тредбан» –– 15–20 хв. (проводити трену-
вання після комплексу фізичних вправ; перші занят-
тя виконувати в положенні сидячи, потім –– стоячи 
з опорою на руки «тредбан»); гідрокінезотерапія –– 
30–45 хв. з подальшим гідромасажем –– від 5 до 15 хв. 
через день; масаж нижніх кінцівок –– 20–25 хв., через 
день, курсами по 10–12 процедур (використовувалися 
всі основні прийоми масажу –– погладжування, роз-
тирання, розминання і вібрація); фізіотерапія (засто-
сування елекрофорезу «Потік–1» з йодованим кальці-
єм по 20 хв 10–12 процедур); ударно-хвильова терапія 
(застосовували апарат «Piezo Wave» через день від 
400 ударів 2 бар. 5 Гц навколо найбільш больових 
точок, поступово збільшуючи навантаження до 1000 
ударів). 

Комплексна фізична реабілітація у відновлюваль-
ному періоді: ранкова гігієнічна гімнастика –– 10–15 
хв.; лікувальна фізкультура, заняття на тренажерах, 
30–40 хв.(навчання правильній ходьбі, тривалій, з 
мінімумом рухових обмежень, ходьбі по пересіче-
ній місцевості, ходьбі по сходах); гідромасаж 20–25 
хв.; фізіотерапія («Ампліпульс-5» по 10 хв.); масаж 
нижніх кінцівок –– 20–25 хв., через день, курсами по 
10–12 процедур (масажують стегно, колінний суглоб, 
гомілку, стопу, застосовуючи поглажування, роз-

Таблиця 1
Програма комплексної фізичної реабілітації для експериментальної та контрольної груп 

Реабілітаційні засоби

Періоди
I II III

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ

до 2-х 
тижнів

до 2-х 
тижнів

1,5–2 
тижня

1,5–2 
тижня

2–3 
місяці

2–3 
місяці

1. Ранкова гігієнічна гімнастика + + + + + +
2. Лікувальна гімнастика:
- вправи для нижніх кінцівок + + + + + +

- изометричні вправи + + + + + +
- загальнорозвиваючі вправи + + + + + +
3. Спортивно-прикладні вправи,
- дозована ходьба + + + – + –

4. Гідрокінезотерапія та плавання – – + – – –
5. Гідромасаж – – + – + –
6. Заняття на тренажерах – – + + + –
7. Масаж + + + + + +
8. Фізіотерапія + + + + + –
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тирання, розминання та вібрацію); ударно-хвильова 
терапія (10–12 сеансів від 1000 ударів 2 бар. 5 Гц на-
вколо найбільш больових точок, до 4000 ударів. По-
тім впливали на м’язи гомілки і стопи по 400 ударів 
з частотою 10 Гц). 

Відновлення рухливості гомілковостопного сугло-
бу спортсменів після переломів вивчали, використову-
ючи метод гоніометрії. Досліджували амплітуду руху 
гомілковостопного суглобу у згинанні та розгинанні, 
пронації та супінації. Перше вимірювання проводили 
після іммобілізаційного періоду (після зняття гіпсу), 
друге –– після відновлювального періоду. Отримані 
результати засвідчили таке. 

Порівняння показників гоніометрії в експеримен-
тальній (ЕГ) і контрольній (КГ) групах спортсменів 
після іммобілізаційного періоду виявило відсутність 
між ними суттєвих розбіжностей в середніх резуль-
татах. Також ці групи були однорідні за величиною 
індивідуальних результатів у згинанні, пронації та 
супінації гомілковостопного суглобу, оскільки кое-
фіцієнт варіації (V) знаходився в таких межах: ЕГ –– 
7,98–9,02%, КГ –– 7,98–8,85%, та майже однорідні у 
розгинанні, що в ЕГ склала 17,02%, а в КГ –– 16,63% 
(табл. 2).

Отримані дані свідчили про однорідність сформо-
ваних за статтю, віком, та фізичною підготовленістю 
дослідних груп, що збільшувало об’єктивність резуль-
татів, які планували отримати. 

У експериментальній групі (ЕГ) впродовж періодів 
фізичної реабілітації суттєво збільшилася амплітуда 
рухливості гомілковостопного суглобу у згинанні –– 
126,7%, розгинанні –– 237,2%, пронації –– 202,7% та 
супінації –– 180,8% (р<0,01÷0,001) (табл. 2). 

У контрольній групі (КГ) відбулися такі зміни рух-
ливості гомілковостопного суглобу: вона збільшила-
ся у згинанні –– 56,8%, розгинанні –– 191,6%, прона-
ції –– 118,1% та супінації –– 117,5% (р<0,01÷0,001) 

(табл. 2). 
Отже, отримані у експерименті дані сприяли вста-

новленню ефективності різних варіантів комплексної 
фізичної реабілітації для спортсменів після перело-
мів гомілковостопного суглобу. Як можна побачити 
за даними таблиці 2. застосування програми комплек-
сної фізичної реабілітації дає значно кращі результати 
у порівнянні з контрольною групою.

висновки
Загальний аналіз літературних джерел виявив, що 1. 
програма комплексної фізичної реабілітації після 
переломів гомілковостопного суглобу повинна бути 
суворо диффереційована, в залежності від періодів 
реабілітації, важкості оперативного втручання та 
стану хворого. Дослідження такого типу у літера-
турі поодинокі. Більшість розроблених програм від-
новлювального лікування розраховані на консерва-
тивне лікування переломів в стадії ремісії.
2. Розроблена нами програма комплексної фізичної 2. 
реабілітації спортсменів після переломів гомілко-
востопного суглобу включає в себе: ранкову гігі-
єнічну гімнастику, лікувальну фізичну культуру, 
масаж, гідрокінезотерапію, гідромасаж, заняття на 
тренажерах, фізіотерапію, ударно-хвильову тера-
пію. Тоді як у контрольній групі використовувався 
традиційний комплекс фізичної реабілітації, який 
складався з класичного масажу, ранкової гігієніч-
ної гімнастики, лікувальної фізичної культури, за-
нять на тренажерах та фізіотерапевтичних проце-
дур. 
3. Виявлено суттєву різницю за показниками гоні-3. 
ометрії після відновлювального періоду у хворих 
експериментальної та контрольної груп. Хоча в обох 
група різниця значень була вірогідно значуща, але у 
експериментальній групі вона була набагато більша 
(майже у 1,5 раза).
4. Доведено, що використання ударно-хвильової 4. 

Таблиця 2
Зміна показників амплітуди рухів гомілковостопного суглобу у спортсменів, ° (n=20)

Гр
уп

а Після іммобілізаційного періоду Після відновлювального періоду

Травмована кінцівка Здорова 
кінцівка

Травмована 
кінцівка

Здорова 
кінцівка травмована кінцівка

V(%) X  ± m σ X  ± m σ X  ± m σ X  ± m σ ∆X  ,
абс.

∆X  ,
%

t

Згинання (норма 50°) 
ЕГ 7,98 17,0±0,3 1,36 49,3±0,4 3,01 38,7±0,7 3,15 50,7±0,3 1,42 21,6 126,7 28,37
КГ 8,76 17,0±0,3 1,49 49,1±0,5 2,27 26,7±0,6 2,87 49,8±0,4 1,80 9,65 56,8 13,4

Розгинання (норма 20°)
ЕГ 17,02 4,7±0,2 0,8 18,9±0,3 1,5 15,9±0,4 2,06 20,3±0,3 1,13 11,15 237,2 23,47
КГ 16,63 4,8±0,2 0,79 19,1±0,4 1,73 13,9±0,6 2,48 19,4±0,4 1,6 9,1 191,6 15,72

Пронація (норма 35°)
ЕГ 9,02 9,2±0,2 0,83 34,8±0,4 1,65 27,9±0,3 1,46 35,4±0,3 1,31 18,65 202,7 48,98
КГ 7,98 9,4±0,2 0,75 34,9±0,3 1,39 20,5±0,5 2,12 34,8±0,3 1,4 11,1 118,1 22,21

Супінація (норма 45°)
ЕГ 8,75 13,3±0,3 1,16 44,8±0,3 1,2 37,2±0,4 1,82 45,3±0,2 1,03 23,95 180,8 49,33
КГ 8,85 13,5±0,3 1,19 44,9±0,3 1,47 29,3±0,4 1,62 44,9±0,3 1,36 15,8 117,5 35,11

Примітка. Жирним виділено вірогідно значущі розбіжності двох середніх на рівні: «***» – р<0,001.
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терапії прискорює процеси відновлення гомілковос-
топного суглобу після переломів в середньому на 
2–3 місяці.

Напрямок подальших досліджень полягає у погли-
бленому вивченні впливу ударно-хвильової терапії у 
поєднанні її з іншими засобами фізичної реабілітації 
та розробці комплексних програм фізичної реабіліта-
ції для спортсменів різних вікових груп та тих, що не 
займаються спортом. 
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Резонансні явища та стан здоров’я
Сікура А.Й.

Національний педагогічний університет імені Н.П.Драгоманова

Анотації:
Розглядається питання залежнос-
ті стану здоров’я від резонансних 
явищ у рідкому середовищі організ-
му, ролі в цьому фізичних наванта-
жень. Показано, що резонансні хви-
лі можуть компенсувати структурні 
порушення на тканинному, систем-
ному рівнях. Тим самим компенсу-
ється пригнічуючий вплив на орга-
нізм людини. Фізичне навантаження 
в комплексі з іншими зовнішніми 
резонансними явищами викликає 
суттєві резонансні коливання в усіх 
системах організму. Це слід ура-
ховувати на заняттях з фізичного 
виховання та використовувати усі 
необхідні реабілітаційні засоби. 

Сикура А.Й. Резонансные явления и 
состояние здоровья. Рассматривается 
вопрос зависимости состояния здоровья 
от резонансных явлений в жидких средах 
организма, роли в этом физических на-
грузок. Показано, что резонансные волны 
могут компенсировать структурные нару-
шения на тканевом, системном уровнях. 
Тем самым компенсируется угнетающее 
действие на организм человека. Физиче-
ская нагрузка в комплексе с другими внеш-
ними резонансными явлениями вызывает 
существенные резонансные колебания во 
всех системах организма. Это следует учи-
тывать на занятиях по физическому вос-
питанию и использовать все необходимые 
реабилитационные средства. 

Sikura A.Y. The resonance phenomena 
and state of health. The question of de-
pendence of the state of health is exam-
ined from the resonance phenomena in 
the liquid environments of organism, roles 
herein physical loadings. It is rotined that 
resonance waves can compensate struc-
tural violations on a tissue, system levels. 
The oppressive operating is the same 
compensated on the organism of man. 
The physical loading in a complex with 
other external resonance phenomena 
causes substantial resonance vibrations 
in all systems of organism. It is necessary 
to take into account it on employments on 
physical education and to use all neces-
sary rehabilitation facilities. 

Ключові слова:
стан здоров’я, резонансні часто-
ти, коливальні хвилі, рідке серед-
овище, фізичні навантаження, ре-
абілітаційні засоби.

состояние здоровья, организм, 
резонансные частоты, колебательные 
волны, жидкая среда, физические нагруз-
ки, реабилитационные средства.

health condition, reasonable, wavy 
oscillation, liquid environment, physical 
loading.

вступ.1

Стан здоров’я залежить від багатьох факторів, як 
позитивних, так і негативних. Загальновідомо, що 
здоровий спосіб життя, якісне харчування, фізичні 
навантаження, загартовування, відсутність шкідли-
вих звичок, дотримання режиму, повноцінний відпо-
чинок є беззаперечними складовими здоров’я. Але 
на сьогодні у житті є багато негативних чинників, до 
яких належать шкідливі звички, незбалансоване, не-
правильне харчування, несприятливі умови праці, 
моральне і психічне навантаження, малорухомий спо-
сіб життя, погані матеріальні умови, незгода в сім’ї, 
самотність, низький освітній та культурний рівень 
тощо. На здоров’я впливають також спадковість, ви-
являючи наявність тих чи інших захворювань. Тобто 
правильним було висловлювання римського філософа 
Сенеки : «Уміння продовжити життя — в умінні не 
скорочувати його» [1]. Вже тоді розуміли, що треба 
намагатись позбутися впливу негативних факторів. З 
тисячоліття кількість негативних факторів зросла на 
декілька порядків. Якщо ці негативні фактори у тій чи 
іншій комбінації накладаються на позитивні складо-
ві, то домінантними можуть виявитись негативні. Для 
вирішення цієї проблеми треба поступово позбавля-
тися впливу негативних складових, або максимально 
використовувати адаптивні можливості організму, аби 
протистояти впливу негатива. На разі будь-яка систе-
ма, а людський організм є досконалою біологічною 
системою, має межу міцності. Це стосується й адап-
тації. Тому адаптація не повинна наближатись до по-
рогових значень, аби не зруйнувати рівновагу [4].

Для вирішення цих проблем проводиться бага-
то профілактичних заходів - медичних, у галузі фі-
зичного виховання, психологічних, інформаційно-
пізнавальних. Однак останнім часом збільшились 
трагічні випадки на заняттях з фізичної культури, тан-
ців тощо. Чіткого пояснення причини таких випадків 
медицина не надає. Інколи на заняттях, тренуваннях 
© Сікура А.Й., 2010

стаються занедужання, втрата свідомості. Статисти-
ка такі випадки раніше не фіксувала. Якби причиною 
було перетренування, то ймовірніше діагностичними 
ознаками були втома, слабкість, біль у м’язах і сугло-
бах, тобто повний спад фізичної активності. У той же 
час, за медичними показниками (за даними регулярної 
медичної диспансеризації) суттєвих протипоказань у 
цих дітей зафіксовано не було, аби бути зарахованими 
до групи з оздоровчої фізичної культури. 

Серед можливих негативних чинників можна на-
звати гіподинамію. Організми учнів, студентів пев-
ною мірою адаптувались до сидячого способу життя 
(навчання, комп’ютер), відсутності рухомих ігор на 
свіжому повітрі (їх замінює «У контакті») [8]. Причи-
ною раптового занедужання на заняттях (фізвихован-
ня, танці) може бути накопичення та поєднання пси-
хологічних (відповідальності за результат виконання) 
і фізичних факторів (виконання рухових дій) на фоні 
різкого переходу до інтенсивних рухів і відповідно 
переходом у розслаблений стан, що й викликає по-
рушення в адаптованій до гіподинамії системі. Такий 
дисонанс цілком може бути причиною наведених не-
пояснених випадків.

Отже виникає питання: чому це трапилось з прак-
тично здоровими дітьми саме у цей момент, саме за 
цих умов. Один з можливих варіантів відповіді на це 
питання – порушення синхронізації внутрішніх коли-
вань організму з зовнішніми. Це досить делікатний 
процес, який потребує детального вивчення, особливо 
тому, що самопочуття людей може змінюватись неза-
лежно від того, що вони займаються в однакових умо-
вах, при чому у кожного індивідуально. 

Людина існує як невід’ємна частина біосфери, 
тобто підкоряється законам природи, Космосу [1,2,4]. 
Відомо, що усі живі істоти мають притаманні їм ко-
ливання та зв’язок між ними (коливання людського 
організму, природи) гармонійні. Коливання (хвилі) 
людини синхронізуються за своїми законами, ритм 
яких представлений на психічному, емоційному, фі-
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зіологічному рівнях. Порушення цього ритму (під-
вищення збудження або послаблення проведення 
імпульсів) накладає відбиток на стан здоров’я. Тому 
чітке розуміння проблеми, тобто можливості неспів-
падіння ритмів або резонансні явища (накладання й 
відповідно взаємопосилення імпульсу) – накладання 
рухового, шумового резонансів на фізіологічні, психо-
логічні – дозволить наблизитись до пояснення причин 
цих подій і розробці пропозицій.

Можливо можна буде винайти і запропонувати за-
соби, які були б спроможні нейтралізувати такі ефек-
ти – фізичні вправи, фітозасоби, інші відновлювальні 
засоби. Необхідно також приділити увагу коригуван-
ню методик навчання.

Дослідження проводилось згідно Плану впрова-
дження Держстандарту вищої освіти «Підготовка 
вчителів з основ здоров’я» Київського національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: сформулювати гіпотезу 

взаємозв’язку наслідків резонансних явищ і рухового 
процесу та здоров’я загалом.

Завдання: вивчити й проаналізувати резонансні 
явища в природі; обґрунтувати вплив резонансних 
явищ на стан здоров’я при фізичних навантаженнях.

У роботі  використовувався аналіз спеціальної лі-
тератури, емпіричний метод, опитування, спостере-
ження, предметом дослідження був навчальний про-
цес з фізичного виховання та стан здоров’я. 

Результати дослідження.
Організм людини – це своєрідний тригер (детек-

туючий елемент), який встановлює зв’язки між усіма 
системами організму під дією зовнішніх періодичних 
збурень. Будь-яка така система має свій поріг чут-
ливості: будь-яка достатня слабка зовнішня сила не 
викладає жодного відгуку; якщо вплив сильний, то 
чутливий елемент може відслідковувати навіть під-
порогові періодичні впливи [6]. Ураховуючи, що ор-
ганізм людини на 75-80% складається з водної ком-
поненти, слід вивчити, наскільки зовнішні чинники, 
серед яких і фізичні навантаження, впливають на цей 
тригер, і як вони резонують з коливаннями внутріш-
нього середовища організму. 

Слово «резонанс» означає, що це явище вибіркове: 
чутливість до зовнішнього впливу різко підвищуєть-
ся при певному сполученні зовнішніх і внутрішніх 
факторів. Це явище стохастичного резонансу, яке по-
роджується різноманіттям, шумовими ефектами. Ві-
домо, що кожна людина має індивідуальну чутливість 
до сприйняття шуму. І накопичення або безладність 
шуму може мобілізувати детектуючу систему, дозво-
ляє генерувати сильний відгук навіть на мінімальний 
подразник. Тому існує поріг оптимального безладу 
шуму, перевищення якого приводить до негативно-
го впливу на системи організму (особливо, якщо це 
низький поріг шумової чутливості) [5,6,7]. Напри-
клад, вже встановленим фактом є негативний вплив 
гучної музики взагалі, а тим більше такої специфіч-
ної, як важкий рок. Під впливом таких звуків моле-
кули води групуються хаотично, відповідно так саме 
поводить себе будь яка рідина в організмі людини, 

оскільки тіло людини майже на 75 % складається з 
води. Але не дивлячись, що вода в організмі займає 
панівне положення, на жаль немає широкого розумін-
ня структурних і радіохвильових властивостей вод-
ного середовища і, відповідно, можливих наслідків 
вказаних явищ. Необхідно ураховувати, що в живому 
організмі резонансні частоти молекулярних коливань 
води та біосередовища працюють у певному діапа-
зоні і є ідентичними. Дія на організм міліметрових 
хвиль супермалої потужності на резонансних часто-
тах сприяє нормалізації морфофункціонального ста-
ну загалом, на відміну від інтенсивного впливу, при 
якому можуть спостерігатися руйнівні наслідки. Тоб-
то резонансні хвилі можуть компенсувати структурні 
порушення, тим самим компенсуючи пригнічуючий 
вплив. Наприклад, наркотичні препарати викликають 
збільшення амплітуди резонансних піків, у той час, як 
стимулятори зменшують амплітуди піків.

Дослідження провідних спеціалістів впливу нарко-
тичних речовин, рок-музики, безладних інтенсивних 
шумів на деструктуризацію водної компоненти, або 
на стимулювання структурування водної компонен-
ти організму показали, що аналогічний процес може 
відбуватись під впливом фізичного навантаження як 
зовнішнього впливу. На відміну від наркотичних пре-
паратів, фізичне навантаження може відігравати роль 
як стимулятора, так і пригнічувача, тобто викликати 
збільшення або зменшення амплітуди резонансних 
коливань. Під час фізичного навантаження фізіоло-
гічні системи організму під впливом резонансних 
водних і шумових коливань можуть мати різні піки, 
які перебувають у дисбалансі між собою. Крім того, 
вони сполучаються з частотою нервових, судинних, 
м’язових коливань. Тобто наразі є кореляція хвильо-
вої провідності біосередовища організму та їх біоло-
гічної активності. Є певний зв’язок резонансних КХЧ 
хвиль в організмі з його функціональним станом [4,6]. 
Це може викликати структуризацію або деструктури-
зацію водних компонентів у тих, хто займається, тоб-
то оптимізувати стан людини, або пригнітити. Під час 
різкого переходу від одного різновиду діяльності до 
іншого, або при перевантаженнях (перенапруження, 
втома тощо) може спостерігатись неспівпадіння вну-
трішніх і зовнішніх хвильових коливань, тобто втрата 
синхронізації між ними. Організм не встигає за змі-
ною зовнішніх чинників (час повернення до синхро-
нізованого стану не вивчений) - той, хто займається, 
вже закінчив виконання вправи, а коливання ще пере-
бувають у резонансних піках. Тому на заняттях з фі-
зичного виховання необхідно використовувати індиві-
дуальний підхід, ураховувати їх настрій, самопочуття. 
Особливо треба вміти оперативно вимірювати пульс, 
оцінювати його ритм, наповнення. Серцеві м’язи не 
лише скорочуються, а й мають власні коливання, елек-
тропровідність. Коли є часткова аритмія, тахікардія, 
екстрасистоли при тому, що той, хто займається почу-
вається добре, необхідно його на деякий час відсторо-
нити від занять, або дати завдання виконувати вправи 
без різких рухів, ритмічно. Можна скористатись фіто-
реабілітаційними засобами. Такий підхід до занять є 
професійним і виправданим, відповідає функціям ви-
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кладача.
В організмі є резонансні частоти, які викликають 

самосинхронізацію води. Це є природним джерелом 
резонансних хвиль. Тому в організмі збуджений стан 
рідкого середовища своїми резонансними хвилями 
примушує патологічні резонансні частоти вертатись 
до нормального стану. Якщо таких хвиль для корекції 
недостатньо, необхідний зовнішній вплив на водних 
резонансних частотах. Це може бути використання 
структурованої води у достатній кількості. У багатьох 
випадках (тривале навантаження, різке погіршення 
самопочуття, задишка тощо) саме вода допомагає 
прийти до норми.

Спостереження показують, що люди давно пропо-
нували воду при занедужанні. Такий підхід міг стиму-
люлювати впорядкування внутрішніх коливань, тим 
самим структуруючи рідке біосередовище людини. 
На заняттях з фізвиховання доцільно мати невеликий 
запас питної води, бажано структурованої, та інші 
реабілітаційні засоби (чай – тонізуючий засіб при фі-
зичній та розумовій втомі, вітамінні засоби – відвар 
шипшини).

Під час систематичних занять з постійним контин-
гентом викладачам бажано перед кожним заняттям 
помічати будь-які зміни у поведінці (можна у спеці-
альній графі у журналі). Відомо, що потужній зовніш-
ній вплив хвильових коливань, особливо у системі 
«вода-хвиля» справляє Космос, луна (відливи та при-
ливи у морях і океанах; аналогічну дію вона справляє 
і на людину). Її вплив (зовнішній) збуджує резонансні 
частоти біологічних середовищ організму і в результа-
ті відбувається переструктурування рідини, що в свою 
чергу впливає на загальне самопочуття й фізичний 
стан. Наприклад, прийом сечогінних засобів бажано 
проводити на Місяці, що меншає, аби попередити роз-
виток остеопорозу. Переструктурована рідина не має 
позитивного впливу, тому в цей період бажано ком-
пенсувати це вживанням зеленого чаю, який пригото-
ваний на структурованій воді (можливо, перед почат-
ком занять з фізфиховання).

Для покращення самосинхронізації частотних 
хвиль фізичне навантаження необхідно вводити по-
ступово, починаючи з медитаційних вправ, під час 
яких синхронізується робота обох півкуль мозку на 
певній частоті. При цьому при виконанні розминочної 
та основної частин заняття слід приділити увагу плас-
тичності, повільності рухів з дотриманням правиль-

ного дихання. Після цього основна частина заняття 
проводиться відповідно до програми. Вихід із заняття 
проводиться аналогічно входженню з контролем ди-
хання. Тобто необхідно вимусити організм налашту-
ватись на природну резонансну хвилю, вимусити його 
працювати на внутрішніх природних резонансних 
частотах.

висновки. 
На основі вивчення впливу на людину стохастич-

них резонансних явищ та інших зовнішніх чинників 
було гіпотетично встановлено, що фізичне наванта-
ження під час занять з фізичного виховання також 
може змінювати резонансні коливання та впливати, 
але вони не є природним впливом, тому можуть ви-
кликати структуризацію або деструктуризацію вод-
ної компоненти організму людини, і, відповідно, на 
загальний стан здоров’я. Це значить, що заняття ма-
ють будуватись на індивідуальному підході, тобто ко-
жен організм може по-різному реагувати на зовнішні 
впливи.

Для синхронізації внутрішніх резонансних частот 
із зовнішніми коливаннями було запропоновано під 
час фізичних занять використовувати при необхід-
ності структуровану воду (2-3 ковтки, індивідуально), 
а також по закінченні навантаження за показниками 
пульсу, дихання використовувати м’ятні краплі.

Перспективним напрямком досліджень вважаємо 
вивчення впливу або взаємозв’язку психічних і рухо-
вих резонансних явищ зі станом організму.
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Набуття досвіду застосування інтегрованих 
форм і методів навчання в процесі підготовки 

майбутніх учителів початкової школи
Сінопальнікова Н.М.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотації:
Теоретично обґрунтовано і екс-
периментально перевірено, що 
одним із напрямків підготовки 
майбутніх вчителів до інтегро-
ваної діяльності є набуття до-
свіду застосування інтегрованих 
форм організації навчання, який 
здійснюється у процесі спеці-
ально організованої навчально-
пізнавальної діяльності сту-
дентів і під час педагогічної 
практики. Цьому сприяло про-
ведення спецкурсу «Інтегровані 
форми організації навчання у по-
чатковій школі» з використанням 
інтерактивних форм і методів 
навчання, виконання цільових 
завдань при проходженні педа-
гогічної практики. 

Синопальникова Н.Н. Обретение опыта 
использования интегрированных форм и 
методов обучения в процессе подготовки 
будущих учителей начальной школы. Тео-
ретически обосновано и экспериментально 
проверено, что одним из направлений под-
готовки будущих учителей к интегрирован-
ной деятельности является  приобретение 
опыта применения интегрированных форм 
организации обучения, которая осуществля-
ется в процессе специально организованной 
учебно-познавательной деятельности сту-
дентов и во время педагогической практики. 
Этому способствовало проведение спецкур-
са «Интегрированные формы организации 
обучения в начальной школе» с использова-
нием интерактивных форм и  методов обуче-
ния, выполнения целевых заданий при про-
хождении педагогической практики.

Sinopalnikova N.N. Finding of experi-
ence of the use of computer-integrat-
ed forms and methods of teaching in 
the process of preparation of future 
teachers of initial school. Theoretically 
grounded and experimentally examined 
that one of the trends of future teachers 
training for the integrated activity is gain-
ing experience in using the integrated 
organization forms of learning. It is re-
alized in the process of specially orga-
nized student’s learning and during their 
pedagogical practice. It was promoted by 
conducting the special course “The inte-
grated forms of learning organization in 
primary school” with the use of interactive 
forms and methods of learning, fulfilling 
the aimed tasks while passing pedagogi-
cal practice.

Ключові слова:
досвід, інтегрована діяльність, 
інтегровані форми, інтерак-
тивне навчання, педагогічна 
практика.

опыт, интегрированная деятельность, 
интегрированные формы, интерактивное 
обучение, педагогическая практика. 

experience, integrated activity, integrated 
forms, interactive study, pedagogical 
practice. 

вступ.1

Підготовка кваліфікованого вчителя початкової 
школи, здатного забезпечити гармонійний розвиток 
дитини, формувати базові вміння навчально-
пізнавальної діяльності школярів закладаючи тим 
самим міцний фундамент для подальшого їхнього 
навчання й виховання є одним із пріоритетних 
напрямків вищої педагогічної освіти.

Важливе місце в цьому процесі мають питання 
підготовленості майбутніх учителів початкової 
школи до застосування інтегрованих форм організації 
навчального процесу. Ефективність підготовки 
майбутніх вчителів початкових класів до інтегрованої 
діяльності значною мірою залежить від набуття в 
процесі навчання досвіду застосування інтегрованих 
форм організації навчання.

Аналіз наукових джерел (Г.Балла, І.Беха, 
С.Гончаренка, В.Євдокимова, О.Іонової, В.Лозової, 
О.Пєхоти, І Прокопенка, О.Савченко, В.Семиченка, 
А.Старєвої, І.Якіманської) показав, що використан-
ня у процесі навчання власного досвіду людини, 
вважається найважливішим аспектом особистісно-
орієнтованого підходу, його самобутності й самоцін-
ності. Суб’єктний досвід в особистісно-орієнтованому 
навчанні виступає як системостворювальний фактор 
[10].

Під суб’єктним досвідом, розуміється особливе по-
єднання особистісних смислів, настанов, знань, умінь, 
навичок, що набуто людиною як у процесі навчання, 
так і всього життя і може виявлятися у разі необхід-
ності в готовності діяти в певних ситуаціях. Саме 
суб’єктний досвід робить усіх людей різними, свідчить 
про унікальність, неповторність особистості [10]. 

© Сінопальнікова Н.М., 2010

Ми погоджуємося зі ствердженням А.Лукашенка, 
що досвід, виступаючи як сукупність знань, умінь, на-
вичок, які набуті людиною як у процесі навчання, так 
і всього життя, є важливим джерелом знань, тобто за-
снованим на практиці чуттєво-емперичним пізнанням 
дійсності (у більш вузькому сенсі досвід – це прийом 
навчання або наукове спостереження) [6].

Аналіз довідникової літератури (енциклопедій з 
філософії, психології, педагогіки, тлумачних словни-
ків тощо) свідчить, що категорія «досвід» немає одно-
значного визначення. До її тлумачення існують різні 
підходи.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті: розкрити шляхи набуття майбутні-

ми вчителями початкової школи досвіду застосування 
інтегрованих форм і методів навчання.

Результати дослідження.
Набуття студентами досвіду застосування інтегро-

ваних форм організації навчання як умова успішності 
підготовки майбутнього вчителя до діяльності інте-
грованого характеру орієнтує навчальний процес не на 
механістичне запам’ятовування навчальної інформації, 
а на розвиток здатності студента осмислювати, інтер-
претувати, трансформувати свій особистісний досвід. 
Це вимагає спеціально організованої діяльності, яку, 
на нашу думку, можна організувати у процесі вивчен-
ня спецкурсу «Інтегровані форми організації навчання 
в початковій школі», який включає наступні питання: 
інтеграційні процеси як соціально-педагогічна пробле-
ма; технологічний аспект процесу інтеграції; інтегра-
ційні процеси у початковій школі; інтегровані форми 



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

122

організації навчання у початковій школі; інтегрований 
урок: як його підготувати і провести.

Спецкурс дозволяє ознайомити студентів із теоре-
тичними питаннями щодо інтеграційних процесів у 
початковій школі та набути досвід застосування інте-
грованих форм організації навчального процесу.

Оскільки, студенти не мають достатнього досвіду 
організації інтегрованих форм навчання молодших 
школярів, тому в процесі їх підготовки необхідно 
надавати можливість набувати власний й асимілюва-
ти чужий досвід організації інтегрованого навчання. 
З цією митою нами використовувалися інтегровані 
форми навчання, а саме: міжпредметні комплексні 
семінари «Психолого-педагогічна та методична під-
готовка до проведення уроку в початковій школі», 
«Психолого-педагогічний і методичний аналіз й само-
аналіз уроків», інтегровані навчальні дні (проведення 
в одній групі впродовж навчального дня декількох за-
нять, присвячених розкриттю загальної проблеми), 
інтегровані факультативні заняття (орієнтовані на по-
глиблене засвоєння предметних знань з комплексних 
проблем сучасної педагогіки та дидактики початкової 
школи).  Під час їх проведення студенти, отримуючи 
певну інформацію, щодо проектування та організації 
інтегрованих форм навчання, мали можливість при-
ймати чи не приймати чужі думки; уявляти себе ор-
ганізаторами інтегрованого навчання, порівнювати, 
співставляти свої можливості з діями вчителя. Усе це 
неодмінно сприяло набуттю певного досвіду органі-
зації інтегрованих форм навчання на когнітивному, 
особистісно-емоційному та рефлексивному рівнях.

Залучення особистісного досвіду студентів і на-
буття на цій основі нового досвіду вимагає також ак-
тивізації колективної взаємодії (з іншими студентами, 
викладачем). Цьому сприяє, на думку І.Прокопенко 
використання інтерактивних форм і методів організа-
ції діяльності студентів, які відкривають для них мож-
ливості співробітництва з викладачем та одногрупни-
ками, дозволяє набути досвіду педагогічно доцільного 
спілкування, сприяє досягненню студентами високих 
результатів засвоєння та формування умінь організа-
ції форм навчання у початковій школі [8].

Термін interact у перекладі з англійської мови де 
«inter» - взаємний і «act» - дія, означає взаємодію. 
Отже, інтерактивний – здатний до взаємодії, діало-
гу. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма ор-
ганізації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, 
передбачувану мету – створити комфортні умови на-
вчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, 
інтелектуальну спроможність.

На сучасному етапі дослідженням проблеми ін-
терактивного навчання займаються О.Пометун, 
Л.Пироженко, які вбачають сутність інтерактивного 
навчання в тому, що навчальний процес відбувається 
за умови постійної, активної взаємодії всіх його учас-
ників. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, 
групове, навчання у співпраці), де і студент, і викладач 
є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчан-
ня, розуміють, що вони роблять, рефлектують з при-
воду того, що вони знають, уміють і здійснюють. 

Ураховуючи відсутність у науковій літературі, 
будь-якої класифікації інтерактивних технологій на-
вчання, О.Пометун та Л.Пироженко визначили їх 
умовну робочу класифікацію за формами навчання 
(моделями), в яких реалізуються інтерактивні техно-
логії. Вони розподілили їх на чотири групи залежно 
від мети уроку та форм організації навчальної діяль-
ності студентів:

інтерактивні технології кооперативного навчан-• 
ня; 
інтерактивні технології колективно-групового на-• 
вчання; 
технології ситуативного моделювання; • 
технології опрацювання дискусійних питань• .

Так, кооперативна форма навчальної діяльності 
учнів – це форма організації навчання в малих групах 
учнів об’єднаних спільною навчальною метою [7].

Колективно-групове навчання передбачає спіль-
ну фронтальну роботу всіх учнів. У ході такого на-
вчання використовуються різні діалогічно-дискусійні 
методи: «Обговорення проблеми в загальному колі», 
«Мікрофон», «Незакінчені речення», «Мозковий 
штурм», «Кожен учить кожного», «Джиг-со», «Case- 
метод» [7].

Ситуативне моделювання – це побудова навчаль-
ного процесу за допомогою включення студентів у гру, 
яка забезпечує контроль виведення емоцій; надихає і 
допомагає розвивати творчу уяву; надає можливість 
учаснику гри самовизначатись, висловлювати свої 
думки; надає можливість зростанню навичок співро-
бітництва в соціальному аспекті;.

Арсенал інтерактивних ігор великий, але найбільш 
поширеними з них є моделюючі, які розподіляються 
на ділові та рольові.

Ділову гру, як діалог на професійному рівні, в яко-
му відбуваються зіткнення різних думок, позицій, вза-
ємна критика гіпотез, їх обґрунтування й утверджен-
ня, що веде до появи нових знань й уявлень, визначає 
А.Капська [5]. 

Особливістю ділової гри є відтворення предмет-
ного і соціального змісту професійної діяльності, що 
досягається завдяки ігровому імітаційному моделю-
ванню й розв’язанню професійно-орієнтованих ситу-
ацій за умови доцільного поєднання індивідуальної та 
групової діяльності учасників [9].

На відміну від ділової гри в рольовій грі учас-
ники не обговорюють ситуацію, а розігрують її. Як 
наголошує А.Гройсман, “завдяки використанню лю-
диною рольових функцій, ігрове спілкування дозво-
ляє їй адаптуватися до складного світу людей і ре-
чей, створює позитивний психологічний баланс між 
особистістю й суспільством. Рольова гра дає також 
можливість правильно орієнтуватися в екстремаль-
них ситуаціях, сприяє виробленню навичок культури 
спілкування” [3].

Використання моделюючих ігор у професійній 
освіті майбутніх учителів початкової школи сприяє 
забезпеченню зв’язку теорії з практикою, дозволяючи 
студенту наблизити теоретичні знання до практичних 
умінь, емоційно відчути себе в ролі вчителя, прожити 
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деякий час в умовах, наближених до реальних.
Опрацювання дискусійних питань є важливим за-

собом пізнавальної діяльності учнів у процесі навчан-
ня. За визначенням науковців [2; 3] дискусія це - ши-
роке публічне обговорення якогось спірного питання. 
Вона значною мірою сприяє розвитку критичного 
мислення, дає можливість визначити власну позицію, 
формує навички відстоювати свою думку, поглиблює 
знання з обговорюваної проблеми і все це повністю 
відповідає завданням сучасної школи. 

Сучасна дидактика визнає велику освітню і ви-
ховну цінність дискусій. Вона вчить глибокому ро-
зумінню проблеми, самостійній позиції, оперуванню 
аргументами, критичному мисленню, зважати на дум-
ки інших, визнавати вдалі аргументи, краще розуміти 
іншого, сприяють уточненню власних переконань і 
формуванню власного погляду на світ.

Спираючись на вище сказане, під час проведення 
спецкурсу нами використовувалися такі види робіт:

різні форми подання навчальної інформації, ство-• 
рення проблемних ситуацій, проведення дискусій 
(«Чому інтегрований, а не традиційний урок?»), 
«синтезу думок» («Інтегроване навчання та розви-
ток особистості молодшого школяра»), «мозкових 
штурмів» («У чому полягає успіх учителя в орга-
нізації інтегрованого навчання?»), «обговорення 
проблеми в загальному колі» («У чому я особисто 
бачу цінність інтеграції навчання?»), що дозволяло 
активізовувати творчий потенціал майбутнього вчи-
теля, спонукало до актуалізації й осмислення його 
суб’єктного досвіду, сприяло сприйняттю досвіду 
інших у організації інтегрованого навчання молод-
ших школярів;
індивідуальне та групове розв’язання, моделювання • 
й розігрування різноманітних педагогічних ситуа-
цій і завдань (елементи діяльності вчителя з аналі-
зу й конструювання інтегрованого змісту навчання, 
фрагменти організації роботи педагога з відбору 
засобів і видів навчально-пізнавальної діяльності 
молодших школярів, способи пред’явлення учням 
навчального змісту і конкретних завдань інтегро-
ваного характеру, визначення наявних ресурсів ін-
тегрованих форм навчання, пошуки оптимальних 
варіантів і визначення ймовірних наслідків їх ви-
користання). Це спонукало майбутнього вчителя до 
пошуку оптимальних моделей професійної діяль-
ності та підвищувало результативність опанування 
ним уміннями і навичками, необхідними для ефек-
тивного застосування інтегрованих форм навчання 
в початковій школі;
виконання комплексних проектів, орієнтованих на • 
втілення у практику міждисциплінарних зв’язків 
навчальних дисциплін початкової школи, зокрема 
математики і природознавства («Квітковий годин-
ник»), математики й фізичної культури («Геоме-
трія та спорт»), природознавства і музики («Пори 
року»), природознавства й образотворчого мисте-
цтва («Дитина та навколишній світ»), української 
мови та музики («Мова наша солов’їна»). Проектне 
навчання дозволяло наблизити навчальний процес 

до умов професійної діяльності майбутнього вчите-
ля, надавало студентам можливість обміну досвідом 
й акумулюванню нового досвіду, сприяло взаємоз-
багаченню один одного. 

Окрім вище зазначеної роботи, професійному вдо-
сконаленню студентів сприяла також постановка й ви-
конання цільових завдань на проходження всіх видів 
педагогічної практики.

Розглядаючи педагогічну практику як невід’ємну 
складову кожного з етапів формування видів і спосо-
бів професійно педагогічної діяльності, В.П.Косирєв 
і О.А.Орчаков [4] визначають, що вона сприяє реа-
лізації принципу наскрізного практичного навчання. 
Це дозволяє інтегрувати теорію та практику продовж 
процесу засвоєння професійної діяльності, а відтак 
набути особистісний досвід професійної діяльності 
вцілому й інтегрованої зокрема.

Описуючи новий науковий підхід до практики як 
до різнобічного, комплексного і складного процесу 
вправ з формування у студентів педагогічної вмілості, 
В.П.Горленко [1] визначає особливості формування 
педагогічних умінь і навичок саме в період практики: 
комплексний і цілісний характер (тобто в кожен пе-
ріод практики у студентів формується не одне вмін-
ня або навичка, а цілий їх комплекс); інтегрованість 
сукупності вмінь і навичок, що формуються (посту-
пове доповнення, ускладнення і удосконалення умінь 
і навичок). Ці особливості ми враховували при роз-
робці наступних цільових навчальних завдань: аналіз 
досвіду роботи вчителя-наставника зі застосування 
інтегрованих форм навчання молодших школярів, 
діагностика ефективності використання інтегрованих 
форм, розробка планів-конспектів і проведення інте-
грованих уроків з різних шкільних дисциплін (зокрема 
«уроки серед природи», «заняття на екологічній стеж-
ці», уроки-спостереження тощо), планування й участь 
у проведенні інтегрованих днів (математичний день, 
день рідної мови або екологічних знань), організація 
фотовиставки «Інтегрований день у початкових кла-
сах», створення портфоліо «Мої інтегровані уроки», 
методичного кейсу «Банк інтегрованих завдань», кон-
струювання активно-практичного проекту за певною 
тематикою та ін. Це націлювало майбутнього вчителя 
на конкретну роботу з апробації набутого досвіду ви-
користання інтегрованих форм організації навчання 
молодших школярів, орієнтації педагогічних практик 
на співвіднесення студентом педагогічно-професійної 
діяльності зі змістом особистісного досвіду застосу-
вання інтегрованих форм організації навчання. 

висновки.
Визначені шляхи дозволяють наблизити навчаль-

ний процес до конкретного середовища професій-
ної діяльності, відкривають майбутньому вчителеві 
можливості актуалізувати свій досвід і ефективно 
сприймати досвід інших у проектуванні й здійсненні 
навчання молодших школярів. Усе це спонукає сту-
дента до самоспостереження й самовдосконалення, 
до оволодіння різноманітними професійними вміння-
ми і навичками, а отже, сприяє формуванню практич-
ної готовності майбутнього вчителя до застосування 



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

124

інтегрованих форм організації навчання в початковій 
школі.

Подальшу перспективу  вбачаємо в дослідженні 
підготовки майбутніх учителів початкових класів до 
застосування інтегрованих організаційних форм на-
вчання як науково обґрунтованої системи роботи зі 
студентами з першого по випускний курси.
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Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з 
бронхіальною астмою в умовах денного стаціонару

Статьєв С.І.
Класичний приватний університет

Анотації:
Стаття присвячена дослідженню ді-
тей хворих бронхіальною астмою. 
В них можуть бути присутні функ-
ціональні порушення центральної 
нервової системи та серцевої ді-
яльності, часто зустрічаються пору-
шення постави, сколіоз, а це в свою 
чергу погіршує стан усіх внутрішніх 
органів і систем. Постає проблема 
адаптації таких дітей до нормаль-
ного життя. Тому вивчення процесу 
фізичної реабілітації та його осо-
бливостей при бронхіальній астмі 
є дуже актуальним. В результаті 
проведеного дослідження, при по-
слідовному вирішенні поставлених 
задач, було проаналізовано вплив 
засобів фізичної реабілітації на стан 
дихальної системи дітей з бронхі-
альною астмою.

Статьев С.И. Физическая реабилитация детей 
младшего школьного возраста с бронхиаль-
ной астмой в условиях дневного стационара. 
Статья посвящена исследованию детей больных 
бронхиальной астмой. В них могут присутство-
вать функциональные нарушения центральной 
нервной системы и сердечной деятельности, 
часто встречаются нарушения осанки, сколиоз, 
а это в свою очередь ухудшает состояние всех 
внутренних органов и систем. Возникает пробле-
ма адаптации таких детей к нормальной жизни. 
Поэтому изучение процесса физической реаби-
литации и его особенностей при бронхиальной 
астме является очень актуальным. В результате 
проведенного исследования, при последова-
тельном решении поставленных задач, было 
проанализировано влияние средств физической 
реабилитации на состояние дыхательной систе-
мы детей с бронхиальной астмой. 

Statiev S. I. Physical rehabilita-
tion of primary school children 
with asthma in day hospital. 
The paper suggests a child with 
asthma. They may be present 
functional disorders of the central 
nervous system and cardiac activ-
ity, frequent violations of posture, 
scoliosis, and this in turn worsens 
the condition of all internal organs 
and systems. There is a problem 
of adaptation of these children to 
normal life. Therefore, the study of 
physical rehabilitation and its fea-
tures in bronchial asthma is very 
important. The study with sequen-
tial decision tasks, it was analyzed 
the effect of physical rehabilitation 
on the respiratory system of chil-
dren with bronchial asthma. 
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bronchial asthma, outdoor games, 
sound gymnastics.

вступ. 1

Бронхіальна астма може розвиватися в будь-якому 
віці, однак найчастіше вона починається в ранні роки 
життя. Щорічно від цієї хвороби гине близько 2 млн. 
чоловік . Поширеність астми у світі досягає 5% се-
ред дорослих і 10% у дітей. Смерть від астми насту-
пає рідко (рівень смертності 0.3 на 1млн). За останні 
роки в країнах Європи, у тому числі в Україні, спосте-
рігається зростання захворюваності на бронхіальну 
астму. Ця хвороба охоплює близько 5-12% дитячого 
населення в світі. Причиною цього в першу чергу є 
погіршення умов довкілля, забруднення атмосфе-
ри всілякими відходами, широким використанням у 
сільському господарстві пестицидів, застосування у 
харчовій промисловості штучних консервантів і барв-
ників. Напади бронхіальної астми тривають від пів-
години до декількох днів.[2]. В період ремісії дитина 
відчуває себе задовільно, але у багатьох дітей збері-
гається наявність латентного (прихованого) бронхос-
пазму, особливо при тяжкому протіканні хвороби. В 
період ремісії бронхіальної астми у дитини можуть 
бути присутні функціональні порушення центральної 
нервової системи та серцевої діяльності, зберігається 
підвищена чутливість до фізичного навантаження. [1]

 При лікуванні бронхіальної астми у дітей вико-
ристовують такі форми ЛФК, як звукова та дихальна 
гімнастика, загальнорозвиваючі вправи та дозована 
ходьба. Фізичні вправи сприяють поліпшенню вен-
тиляції й газообміну, підвищується загальний тонус 
і поліпшується психологічний стан хворого, функції 
центральної нервової системи, поліпшуються нервові 
процеси в корі великих півкуль головного мозку, акти-
візуються захисні сили організму.[3,4]. 

Після аналізу літературних джерел ми дійшли до 
висновку, що пошук нових підходів до фізичної ре-
абілітації при бронхіальній астмі та профілактики 
© Статьєв С.І., 2010

ускладнень є дуже актуальним. 
Дослідження виконано за планом НДР Класичного 

приватного університету.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: дослідження процесу фізичної 

реабілітації дітей з бронхіальною астмою в умовах 
стаціонару. Нами було поставлено наступні завдан-
ня дослідження: проаналізувати літературні джере-
ла, присвячені питанню фізичної реабілітації дітей 
з бронхіальною астмою, дослідити деякі показники 
стану дихальної системи у дітей з бронхіальною аст-
мою та запропонувати реабілітаційні заходи, оцінити 
ефективність запропонованого комплексу заходів фі-
зичної реабілітації при бронхіальній астмі у дітей.

Для досягнення визначених завдань використову-
вались наступні методи: 

1. Аналіз літературних джерел
2. Педагогічний експеримент (навчання, спостере-

ження, бесіда)
3. Медико-біологічні методи дослідження
4. Метод фізичної реабілітації.
5. Метод статистичного аналізу за критерієм 

Ст’юдента.
Спірографія - це метод графічної реєстрації ле-

геневих об'ємів при дихальних рухах у режимі кон-
кретного часу. За допомогою спірографії одержують 
спірограму - графік, на якому по вертикалі відкладені 
показники легеневих об'ємів у літрах (мілілітрах), по 
горизонталі - динаміка їх зміни у секундах або хви-
линах. Дослідження проводять зранку натще. Перед 
дослідженням пацієнту рекомендують перебувати у 
стані спокою протягом 30 хв., а також не приймати 
бронхолітики пізніше ніж за 12 год. до дослідження. 
Дослідження проводиться в положенні хворого сидя-
чи перед спірографом. Висота сидіння повинна регу-
люватися, щоб було зручно пацієнтові, інакше резуль-
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тати вимірів можуть невірними. Одяг повинен бути 
вільним, щоб не стискував рухи грудної клітини при 
форсованому подиху.[6,7].

Всі отримані в ході дослідження результати по-
ліпшення функціонального стану дихальної системи, 
пов’язані з проведеним курсом реабілітації, дозволя-
ють рекомендувати дану модернізовану методику реа-
білітації для лікування дітей в лікарнях та вдома.

Результати дослідження. 
Дослідження проводилось на базі стаціонару II 

дитячої поліклініки м. Запоріжжя. У дослідженні 
приймало участь 20 дітей в віці 7-9 років з легкою 
течією бронхіальної астми в період ремісії (10 дітей 
- експериментальна група: 4 дівчини та 6 хлопчиків, 
10 дітей – контрольна: 3 дівчини і 7 хлопчиків). Екс-
перимент проводився з листопада 2009р. по березень 
2010р., на протязі 5 місяців. На першому етапі дослі-
дження, в листопаді 2009р., було проведено збір ін-
формації присвячену фізичній реабілітації дітей при 
бронхіальній астмі; було підібрано та сформовано 
контрольну групу та експериментальну групу. При 
надходженні на стаціонар дітям робили спірографію. 
На другому етапі ми проводили реабілітаційні заходи 

з дітьми експериментальної та контрольної групи. За-
няття проводились щоденно на протязі двох тижнів. 
За цей час діти виконували: спеціальний комплекс, в 
який входило 12 вправ з різними вихідними положен-
нями з використанням звукової гімнастики. Додат-
ково з дітьми експериментальної групи проводилося 
заняття, яке включало комплекс дихальних прав в 
ігровій формі і їм був запропонований комплекс зву-
кової гімнастики для домашнього виконання. Також 
ми навчили дітей експериментальної групи правиль-
но виконувати комплекс основних дихальних вправ, 
прийомам самомасажу та вправам звукової гімнас-
тики під час нападу, привчили дітей звертати увагу 
на своє дихання під час прогулянок (виконувати на 2 
кроки вдих, на 3 кроки видих). Враховуюче те, що у 
багатьох дітей хворих на бронхіальну астму спостері-
галися порушення постави, дітей експериментальної 
групи ми навчили комплексу загально-розвиваючих 
вправ, який включався в заняття та було рекомен-
довано для подальшого домашнього щоденного ви-
конання. Однією з задач реабілітаційних занять з 
дітьми є формування чіткої мотивації до лікування. 
Заняття повинні бути цікавими, яскравими та різно-

Таблиця 1.
Середні показники результатів спірографічного дослідження наприкінці експерименті

Показники
Група Р

(t розрах.)ЕГ,
М ± m

КГ,
М ± m

Проба Тифно - форсована життєва ємкість легенів - FVC (л) 2,01±0,16 1,79±0,09 <0,05 (1,146)

ОФВ1 – об’єм форсованого видиху за 1 секунду - FEV1 (л) 1,78±0,12 1,54±0,09 <0,05 (1,468)

Пікова об’ємна швидкість видиху - PEF (л/сек.) 3,50±0,27 3,02±0,22 <0,05 (1,333)
Миттєва об’ємна швидкість після видиху 25%ФЖЄЛ - 
FEF25 (л/сек.) 2,9±0,29 2,59±0,31 <0,05 (0,704)

Миттєва об’ємна швидкість після видиху 50%ФЖЄЛ - 
FEF50 (л/сек.) 2,01±0,18 1,8±0,16 <0,05 (0,824)

Миттєва об’ємна швидкість після видиху 75%ФЖЄЛ – 
FEF75 (л/сек.) 0,9±0,1 0,78±0,09 <0,05 (0,888)

Таблиця 2.
Середні показники приросту результатів спірографічного дослідження

Показники
Група Р

(t розрах.)ЕГ,
М ± m

КГ,
М ± m

Проба Тифно - форсована життєва 
ємкість легенів - FVC (л) 0,03±0,01 0±0,002 <0,05 (1,669)

ОФВ1 – об’єм форсованого видиху за 
1 секунду - FEV1 (л) 0,16±0,01 0,05±0,01 <0,05 (5,817)

Пікова об’ємна швидкість видиху - 
PEF (л/сек.) 0,24±0,05 0,11±0,02 <0,05 (2,145)

Миттєва об’ємна швидкість після 
видиху 25%ФЖЄЛ – FEF75 (л/сек.) 0,2±0,09 0,06±0,01 <0,05 (1,379)

Миттєва об’ємна швидкість після 
видиху 50%ФЖЄЛ - FEF50 (л/сек.) 0,19±0,12 0±0,002 <0,05 (1,526)

Миттєва об’ємна швидкість після 
видиху 75%ФЖЄЛ – FEF25 (л/сек.) 0,09±0,06 0±0,003 <0,05 (1,346)
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манітними. Тому в експериментальній групі ми ви-
користовували музико та ароматерапію. На третьому 
етапі, у березні 2010р. провели повторне дослідження 
- дітям після 3 тижнів фізичної реабілітації зробили 
повторну спірограму, було зроблено статистичну об-
робку отриманих даних, їх аналіз, оформлення робо-
ти та представлення до захисту.

З результатів початкових досліджень (табл.1) ви-
дно, що пікова об’ємна швидкість видиху - PEF (л/
сек.) в експериментальній групі складала 3,25±0,26, 
в контрольній 2,91±0,23. Після дослідження 
(табл.4.2) пікова об’ємна швидкість видиху - PEF 
(л/сек.) склала 3,50±0,27 в експериментальній групі, 
3,02±0,22 в контрольній при t розрах.=1,333. Різни-
ця не є достовірною.

Результати середнього показнику приросту об’єму 
форсованого видиху за 1 секунду у дітей експеримен-
тальної групи покращились на 0,16±0,01, в контроль-
ній на 0,05±0,01. Приріст результату є достовірним 
(5,817). Середній показник приросту пікової об’ємної 
швидкості видиху в експериментальній групі зріс на 
0,24±0,05, в контрольній = 0,11±0,02. Приріст резуль-
тату є достовірним (2,145). Всі інші показники зросли 
в експериментальній групі більше, ніж в контрольній 
групи, але результати між групами не є достовірними. 
Це зумовлено тим, що реабілітаційні заходи проводи-
лись лише 3 тижні, цього часу замало для того, щоб 
зміни результатів були достовірними.

висновки. 
На початку дослідження в експериментальній та 

контрольній групах були досліджені деякі показни-
ки дихальної системи за допомогою спірограми. А 
саме: проба Тифно - форсована життєва ємкість ле-
генів - FVC (л), ОФВ1 – об’єм форсованого видиху 
за 1 секунду - FEV1 (л), пікова об’ємна швидкість ви-
диху - PEF (л/сек.), миттєва об’ємна швидкість після 
видиху 25%ФЖЄЛ - FEF25 (л/сек.), миттєва об’ємна 
швидкість після видиху 50%ФЖЄЛ - FEF50 (л/сек.), 
миттєва об’ємна швидкість після видиху 75%ФЖЄЛ 
– FEF75 (л/сек.). Дітям експериментальної групи ми 
запропонували займатися самостійно вдома додатко-
вим комплексом вправ в ігровій формі, виконувати 
комплекс загально розвиваючих вправ для профілак-
тики порушень постави, навчили прийомам самома-
сажу та звукової гімнастики під час нападу, навчили 
керувати своїм диханням під час прогулянок. На за-
няттях в експериментальній групі використовувалась 
аромолампа з маслом лаванди та всі вправи викону-
вались під музику. 

 Після реабілітаційних заходів ми провели повтор-
не дослідження, щоб оцінити ефективність запро-
понованих засобів реабілітації. З результатів дослі-
дження чітко видно, що показники після трьох тижнів 
занять з дітьми в експериментальній групі зросли 
більше, ніж в контрольній групі. Результати середньо-
го показнику приросту об’єму форсованого видиху за 
1 секунду у дітей експериментальної групи покращи-
лись на 0,16±0,01, в контрольній на 0,05±0,01. Приріст 
результату є достовірним (5,817). Середній показник 
приросту пікової об’ємної швидкості видиху в експе-
риментальній групі зріс на 0,24±0,05, в контрольній 
- 0,11±0,02. Приріст результату є достовірним (2,145). 
Всі інші показники зросли в експериментальній гру-
пі більше, ніж в контрольній групи, але результати 
між групами не є достовірними. Це зумовлено тим, 
що реабілітаційні заходи проводились лише 3 тиж-
ні, цього часу замало для того, щоб зміни результатів 
були достовірними. Можна зробити висновок, що за-
пропонований нами комплекс фізичної реабілітації є 
ефективним. Його треба використовувати для різно-
маніття лікувального процесу дітей в умовах ленного 
стаціонару, щоб заняття для дітей були більш ціка-
вими та веселими. Також є корисним навчання дітей 
правильному диханню, прийомам самомасажу й зву-
ковій гімнастиці під час нападів. Заняття лікувальною 
гімнастикою дадуть ефект лише в тому випадку, якщо 
вони будуть систематичними й регулярними.

В подальшому планується вивчати вплив занять 
лікувальною гімнастикою на стан дітей з бронхіаль-
ною астмою і розробляти нові методи реабілітації.
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стан емоційного напруження 
спортсменок-тенісисток високої кваліфікації 

Віра Улізько, Георгій Коробейніков
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Національний університет фізичного виховання та спорту України

Анотації:
Представлено аналіз і розподіл 
спортсменок за ступенем вираже-
ності особистісної та ситуативної 
тривожності. У досліджені прийма-
ли участь 40 спортсменок. Вивчено 
психофізіологічний функціональ-
ний стан людини в умовах високого 
психоемоційного напруження. Роз-
глядаються особливості психоло-
гічного налаштування з урахуван-
ням особистісних характеристик 
кожного спортсмена. Спортивне 
досягнення є результатом взаємо-
дії зовнішніх (фінансових, матері-
альних) і внутрішніх (відношення 
до тренувань, наявність генетич-
них передумов) факторів. Зовнішні 
фактори опосередковано вплива-
ють на успіх і викликають у спортс-
мена суб’єктивні стани з відповід-
ною поведінкою. 

Улизько В.М., Коробейников Г.В. Со-
стояние эмоционального напряжения 
спортсменок-теннисисток высокой 
квалификации. Представлен анализ и 
распределение спортсменок по степенью 
выраженности личностной и ситуативной 
тревожности. В исследовании принимали 
участие 40 спортсменок. Изучено психофи-
зиологическое функциональное состояние 
человека в условиях высокого психоэмо-
ционального напряжения. Рассматривают-
ся особенности психологического настроя с 
учетом личностных характеристик каждого 
спортсмена. Спортивное достижение явля-
ется результатом взаимодействия внешних 
(финансовых, материальных) и внутренних 
(отношение к тренировкам, наличие гене-
тических предпосылок) факторов. Внешние 
факторы опосредованно влияют на успех и 
вызывают у спортсмена субъективные со-
стояния с соответствующим поведением. 

Uliz'ko V.M., Korobeynikov G.V. The 
state of emotional tension of tennis 
sportswomen-players of high quali-
fication. An analysis and distributing of 
sportswomen is presented to on by the 
degree of expressed a personality and 
situation anxiety. 40 sportswomen took 
part in research. The psychophysiologi-
cal functional state of man is studied in 
the conditions of high psychoemotional 
tension. The features of psychological 
mood are examined taking into account 
personality descriptions of every sports-
man. Sporting achievement is the result 
of cooperation of external (financial, ma-
terial) and internal (attitude toward train-
ings, presence of genetic preconditions) 
factors. External factors are mediated 
influence on success and cause for a 
sportsman the subjective states with the 
proper conduct. 

Ключові слова:
емоції, спортсмен, психологія, на-
пруження, мотивація.

эмоции, спортсмен, психология, напряже-
ние, мотивация.

emotions, sportsman, psychology, 
tension, motivation.

вступ. 1

Ряд вчених вважає, що кожна подія відбувається на 
фоні певного психологічного стану, що обумовлює її 
проходження, а внаслідок цього і її зміну. Досліджую-
чи мотиваційний механізм діяльності спортсмена, Р. 
Найдіффер [4] встановив, що у представників спор-
тивних ігор та одноборств структурні компоненти 
мотивації схожі. Спортсмени, для яких характерний 
високий показник потреби у досягненні успіху, обира-
ють атакуючий стиль діяльності: кількість атакуючих 
дій у них значно вища, аніж у спортсменів з перева-
гою потреби уникнення невдач, які частіше захища-
ються та діють на контратаках. 

В процесі життєдіяльності будь-якої людини важ-
ливою проблемою є регуляція активності у варіатив-
них умовах навколишніх реалій. Згідно з сучасними 
уявленнями сутнісною характеристикою цілісної пси-
хіки людини є саморегуляція цілеспрямованої актив-
ності, під час якої реалізовується єдність психіки на 
умовно виділених окремих рівнях, сторонах, функці-
ях, можливостях, здібностях [1, 2, 3].

Здійснення психорегуляційного тренування є 
необхідними на всіх етапах навчально-тренувальної 
та змагальної діяльності, проте вибір та використан-
ня конкретного прийому регуляції емоційного стану 
повинен здійснюватись у відповідності індивідуаль-
них особливостей спортсмена. Необхідно враховува-
ти особливості досвіду його виступів на змаганнях, 
підготовленості та тренованості, розвитку вольових 
якостей, індивідуальні недоліки і переваги під час ви-
явлення сили волі, а також інші характерні особливос-
ті спортсмена (відповідальність, сумлінність, комуні-
кабельність, самолюбство).

У науковій літературі, яка присвячена психології 
© Віра Улізько, Георгій Коробейніков, 2010

спорту, і, зокрема, психофізіологічним дослідженням 
спортивної діяльності розглядаються особливості 
психодіагностики в спорті, мотивації спортивної ді-
яльності, вивченню емоційних станів спортсменів, 
пов’язаних зі змаганнями, індивідуально-типологічних 
властивостей психічних функцій спортсмена, осо-
бистості спортсмена і тренера [3, 4, 5]. В то же час, 
аналіз сучасних досліджень характеризує відсутність 
інтегральних критеріїв оцінки функціональних станів 
спортсмена за результатами психофізіологічної діа-
гностики.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є визначення рівня тривожності та 

використання елементів ідеомоторного та аутогенно-
го тренування.

Завдання роботи:
Узагальнити отримані теоретичні дані.1. 
Визначити рівень ситуативної та особистісної три-2. 
вожності та виявлення підвищеного стану емоцій-
ної напруженості.

Матеріал та методи: 
1. Теоретичний аналіз й узагальнення літератур-

них джерел.
2. Психологічне тестування.
3. Дослідження функціонального стану (медико-

біологічний контроль).
4. Методи визначення стану спеціальної фізичної 

підготовленості та змагальної діяльності.
5. Методи математичної статистики.
Результати дослідження. 
З метою оцінювання рівня емоційного напруження 

кваліфікованих спортсменок з настільного тенісу про-
ведено опитування за шкалою самооцінки особистіс-
ної та ситуативної тривожності, що є інформативним 
методом самооцінки рівня тривожності спортсменок 
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перед основними змаганнями, так і стійкої характе-
ристики спортсменок взагалі. 

За відомостями, найвищий показник особистісної 
тривожності, який відповідає показникам >45 балам, 
свідчить про стійку схильність сприймати велике коло 
ситуацій як загрозу, а також реагування на різні ситу-
ації станом тривоги. 

У високо тривожних спортсменок ймовірність 
порушення діяльності в умовах стресу більша, тому 
спортсменам з високим рівнем особистісної тривож-
ності необхідно приділяти особливу увагу при під-
готовці до відповідальних змагань (індивідуальний 
підхід у тренуванні).Розподіл спортсменок за ступе-
нем вираженості особистісної тривожності наведено 
в табл.1. Дані свідчать про відсутність вираженості 
проявів слабкої оцінки особистісної тривожності у 
всіх 3-ох групах (менше >31 балів).

Розподіл спортсменів за ступенем вираженості си-
туативної тривожності наведено у таблиці 2.

З наведених даних спостерігається високий показ-
ник особистісної тривожності у МС – 46±0,1, а також 
КМС – 46±0,16. Значення помірної особистісної три-
вожності (31 – 45 балів) відповідає показникам 1 роз-
ряду –44,5±0,19 (табл. 1).

Показник 1 розряду – 44,5±0,19 прямо корелює з 
наявністю невротичного конфлікту, з емоційними і 
невротичними зривами команди, яким притаманний 
помірний ступінь вираженості особистісної тривож-
ності.

Для порівняння оцінювався також стан ситуатив-
ної тривожності (див. табл. 2).

За результатами представлених у таблиці 2, у МС 
спостерігається високий показник самооцінки ситуа-
тивної тривожності – 51±0,16. За даними, помірний 
рівень показників ситуативної тривожності складав у 
спортсменок КМС – 41±0,27, а також у 1 розряду – 
37±0,23. Наявні значні розбіжності між показниками 

особистісної та ситуативної тривожності у спортсме-
нок групи Ι розряду, де ступінь вираження особистіс-
ної тривожності має значення 45,2%, а ситуативної 
37%. Всі результати наведено на рис. 1. 

Отримані дані психоемоційного стану ситуативної 
тривожності у МС – 51±0,16 свідчать про залежність 
спортивного результату у складнокоординаційних ви-
дах спорту від стану нервової системи спортсменок та 
мотивації до виграних зустрічей. 

Дані аналізу ситуативної тривожності (див. табл. 
2) становлять відсутність слабкої оцінки проявів ви-
раженості психоемоційного стану спортсменок даних 
груп (>31 балів). Встановлено, що ступінь вираження 
особистісної тривожності у спортсменок з групи кан-
дидатів у майстри спорту становить 46%, ситуативної 
тривожності складає 41,5%. У спортсменок з групи 
майстрів спорту ступінь вираження ситуативної три-
вожності становить 44,5%, особистісної тривожності 
– 46,2% (рис. 1).

 Підводячи підсумок слід зазначити, що у спортс-
менок високої кваліфікації МС 44,5% спостерігається 
висока ситуативна тривожність, що може викликати 
порушення уваги, іноді координації, показники яких 
впливають на координованість рухів у грі, поряд із 
цим ці гравці показують найвищі результати. Проте, у 
них помірні показники особистісної тривожності, про 
що свідчить їхня тривожність перед даною ситуацією 
(перед грою). 

 Підсумовуючи сказане, можна стверджувати, що 
тривожність як риса характеру особистості характе-
ризує схильність відчувати небезпеку, страх у біль-
шості ситуацій [1, 2]. Тривожність сама по собі не є 
негативною рисою. 

Певний рівень тривожності звичайна і обов’язкова 
властивість активної особистості. В окремих дослі-
дженнях показано, що низький рівень тривожності 
спортсменок є найбільш сприятливим фоном для де-

Таблиця 1
Розподіл спортсменів за ступенем вираженості особистісної тривожності (n = 40)

Досліджувані групи
Вираженість проявів психоемоційного стану особистісної тривожності 

Висока
>45

Помірна
31-45

Слабка
>31

МС 46±0,11 - -
КМС 46±0,16** - -

1 розрядники - 44,5±0,19* -
Примітки: 1. * – вірогідність відмінностей (p>0,05);  2.** – вірогідність відмінностей (p<0,01) у порівнянні із 
високою оцінкою МС. 

Таблиця 2
Розподіл спортсменів за ступенем вираженості ситуативної тривожності (n=40)

Досліджувані групи
Вираженість проявів психоемоційного стану ситуативної тривожності

Висока
>45

Помірна
31-45

Слабка
>31

МС 51±0,16 - -
КМС - 41±0,27* -

1 розрядники - 37±0,23** -
Примітки:1. * – вірогідність відмінностей (p>0,05); 2. ** – вірогідність відмінностей (p<0,01) у порівнянні із 
високою оцінкою МС.
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монстрації високих і стабільних спортивно-технічних 
результатів. На думку Р.М. Найдиффера [3], характер 
і темперамент спортсмена накладають значний від-
биток на прояв його тривожності. За відомостями, 
найвищий показник особистісної тривожності, який 
відповідає показникам >45 балам, спостерігається у 
спортсменок високої кваліфікації (МС) та свідчить 
про стійку схильність сприймати велике коло ситу-
ацій як загрозу, а також реагування на різні ситуації 
станом тривоги.

 У процесі змагальної діяльності застосовували 
певні психологічні процедури, спрямовані на знижен-
ня рівня тривожності тенісисток. Це використання 
елементів ідеомоторного та аутогенного тренування; 
формування позитивного, оптимістичного настрою 
перед виконанням вправи, упевненості у своїх силах; 
вправи на розслаблення м’язів-антагоністів, оволодін-
ня елементами психічного самоконтролю. Вони до-
зволяють зменшити рефлекторно-м’язове напруження 
і скованість уваги у стресових ситуаціях.

Змістова сторона психологічного налаштування 
визначалася особистісними характеристиками кожно-
го спортсмена. Для одних спортсменок робили уста-
новку не на кінцевий результат, а на процес виконання 
завдання, інших налаштовували на перемогу.

 З цією метою практикували такі види психологіч-
ного налаштування: «Повторюйте частіше, що ви по-
винні це зробити і ви швидше щиро повірити в це», 
«повторюйте частіше, що ви повинні перемогти і ви 
швидше щиро повірите в це», «думати як переможець 
– значить тримати під контролем свої думки і відчут-
тя». Для подолання надмірної тривожності тенісистів 
вчили розслаблятися з подальшою швидкою концен-
трацією уваги в необхідний момент на важливому 
об’єкті. 

висновки
1. Доведено, що кожен спортсмен, оволодівши 

прийомами психо-регулятивного тренування та пер-
манентним їх використанням, підвищить стійкість 

особистих кондицій у стресових ситуаціях і стабілізує 
свої результати під час відповідального змагального 
періоду.

2. Виявлено що рівень особистісної тривожнос-
ті не пропорційний рівню ситуативної тривожності, 
спостерігаються значні розбіжності між показником 
особистісної та ситуативної тривожності у спортсме-
нок 1 розряду особистісна тривожність складає 45,2%, 
проти ситуативної 37%.

3. Встановлено, що функціональний стан в канди-
датів у майстри спорту характеризується високими рів-
нями прояву особистісної тривожності (46,23±0,16%) 
на фоні середніх значень вираження ситуативної три-
вожності (41,43±0,27%), що свідчить про підвищений 
рівень емоційного напруження та підвищеної чутли-
вості у спортсменок.

Подальший напрямок дослідження. Порівняти 
стан емоційного напруження спортсменок з настіль-
ного тенісу в передзмагальний, змагальний та пере-
хідний період, а також вивчення психофізіологічного 
функціонального стану людини в умовах високого 
психоемоційного напруження. 
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Рис. 1. Розподіл спортсменів за ступенем вираженості особистісної та ситуативної тривожності
 Примітки: 1 – ситуативна тривожність; 2 – особистісна тривожність. 
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До природи агресивності юних спортсменів 13 – 16 років, які 
спеціалізуються в різних видах спорту: порівняльний аналіз 
власних досліджень 90-х і 2000-х років (повідомлення третє)

Хорошуха М.Ф.
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова 

Анотації:
Показано вплив тренуваль-
них навантажень різної 
спрямованості на розвиток 
агресивності спортсменів. 
У експерименті приймали 
участь 324 юних спортсмени 
у віці 13 – 16 років та 62 учні 
загальноосвітньої школи 
того ж віку, які не займалися 
спортом. Анонімні тестуван-
ня проводилися на початку 
навчального року. Проаналі-
зовано результати лонгітю-
динальних досліджень, здій-
снених нами у 90-х та 2000-х 
роках. Встановлено факт 
специфічності впливу тре-
нувань різної спрямованості 
на розвиток агресивності. 

Хорошуха М.Ф. К природе агрессивности 
юных спортсменов 13 – 16 лет, специа-
лизирующихся в разных видах спорта: 
сравнительный анализ собственных ис-
следований 90-х и 2000-х годов (сообще-
ние третье). Показано влияние трениро-
вочных нагрузок различной направленности 
на развитие агрессивности спортсменов. В 
эксперименте принимали участие 324 юных 
спортсмена в возрасте 13 – 16 лет и 62 уче-
ника общеобразовательной школы этого же 
возраста, которые не занимались спортом. 
Анонимные тестирования проводились в на-
чале учебного года. Проанализированы ре-
зультаты логитюдинальных исследований, 
совершенные нами в 90-х и 2000-х годах. 
Установленный факт специфичности воздей-
ствия тренировочных занятий различной на-
правленности на развитие агрессивности. 

Khoroshukha M.F. The following article 
considers the question of the natal of the 
young sportsmen’s aggressiveness (13-16 
year-old sportsmen specializing in different 
kinds of sports.): the comparative analysis 
of my own researches conducted in the 
90s and 2000s (report no. 3). It is shown the 
influence of the training loads of the different 
provoking the development of the sportsmen’s 
aggressiveness. 324 aged 13 – 16 sportsmen 
took part in the experiment and 62 pupils of the 
comprehensive school of the same age, the 
latter ones never going in for sport. The anony-
mous tests were contracted at the beginning 
of the school year. The analyzed results of the 
longitudinal researches conducted by us in the 
90s and 2000s. The fact of the specific influ-
ence of the training sessions leading to devel-
oping the aggressiveness was proved.

Ключові слова:
агресивність, лонгітюди-
нальні дослідження, спортс-
мени, учні, підлітковій вік.

агрессивность, лонгитюдинальные исследо-
вания, спортсмены, ученики, подростковый 
возраст.

aggressiveness, longitudinal researches, 
sportsmen, pupils, teenage. 

вступ.1

На сучасному етапі розбудови суспільства 
найактуальнішими проблемами є кримінальні 
правопорушення, підвищена особистісна тривожність 
людей різного віку і професійної зайнятості. Фізична 
культура як складова загальної культури може суттєво 
впливати на формування особистісних якостей 
(громадянська свідомість, моральна вихованість, 
ставлення до духовних і матеріальних цінностей, 
культури, людей тощо) тих, хто займається спортом 
[1; 4; 9], в тому числі й на таку рису особистості як 
агресивність. Остання, за визначенням психолога Р.С. 
Немова [6], є тією рисою характеру, що виявляється в 
більш - менш ворожому ставленні до людей, тварин, 
предметів природи і матеріальної культури, схиль-
ність до їх руйнування та неспровокованим агресив-
ним вчинкам. 

Проблемою агресивності в спорті займаються 
психологи, філософи, фізіологи, біохіміки, соціоло-
ги, валеологи, педагоги та фахівці у галузі фізичної 
культури і спорту. Серед них: Л. Берковітц, М.М. Ві-
зитей, В.Г. Грибан, Дж. Доллард, Крейті Брайєнт Дж., 
Н.Міллер, А.Н. Романін і Е.В. Романіна, В.Н.Томілов, 
Н.Ю.Шумакова на ін.

Погляди їх стосовно агресивності різні, полярні. 
Одні з них – прибічники теорії агресії як природної 
якості (А. розуміється як природний інстинкт ), що 
асоціюється з іменами З. Фрейда, К. Лоренця та Т. 
Гоббса, пов’язують агресивність з такими факторами 
як зі спадковими біохімічними показниками крові( на 
агресивність людини і тварини впливає вміст у кро-
ві чоловічого статевого гормону тестостерону [3;7]), 
природженими індивідуально-типологічними влас-
тивостями вищої нервової діяльності [2]. Інші, згідно 
© Хорошуха М.Ф., 2010

теорії фрустрації (від лат. frustratio – невдача ), прояв 
агресії вбачають у глибоких розбіжностях між рівнем 
потреб і рівнем реальних досягнень людини (теорія 
пов’язана з іменами Дж. Долларда, Л. Берковітца, Н. 
Міллера). Нарешті, третіми агресія розглядається як 
поведінка людини, набута шляхом навчання. Останнє є 
втіленням теорії соціального навчання, розробниками 
якої є А.Бандура, Н.Міллер.

Відомо, що вплив фізичної культури на людину 
здійснюється в єдності її біологічних і соціальних 
сторін. При цьому соціальна сторона повинна 
відігравати основну роль, оскільки їй притаманні 
певні управлінські функції, як наприклад стримання 
бурхливої м’язової енергії у спортсменів від анти 
громадянських проявів [4]. Встановлено, що навіть 
такі прості і, здавалося б, вроджені функції, як 
тональний слух, насправді мають соціальну природу 
і формуються протягом всього життя [5]. 

В проведених раніше нами дослідженнях [8], які 
стосувалися вивченню природи агресивності юних 
спортсменів, ми дійшли попереднього висновку, що 
однозначного висновку на запитання, як впливають 
різні види спорту на розвиток агресивності поки що 
не знайдено. 

Актуальність висвітленої проблеми як соціального 
явища і її недостатня вивченість зумовлюється 
необхідністю проведення аналізу лонгітюдинальних 
досліджень, здійснених нами у 90-х та 2000-х роках.

Робота виконана відповідно до плану НДР На-
ціонального педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – проаналізувати особливості роз-

витку агресивності юних спортсменів у відповідності 
до спрямованості їх тренувального процесу за дани-
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ми лонгітюдинальних досліджень, проведених нами 
у різні роки. Дослідження повинно який ще раз під-
твердити раніше встановлений нами факт про те, що 
специфіка видів спорту і, зокрема сама спрямованість 
тренувального процесу зумовлюють різний прояв 
агресивності підлітків незалежно від періоду дослі-
дження та контингенту обстежуваних .

Методи та організація дослідження:
• аналіз наукової та науково – методичної літера-

тури з проблем формування духовних і особистісних 
якостей спортсменів;

• психолого – педагогічне тестування: досліджен-
ня агресивності спортсменів за модифікованим тес-
том Розенцвейга [див. 6];

• методи статистики.
Дослідження проводилися на базах Броварського 

вищого училища фізичної культури та загальноосвіт-
ніх шкіл №9 і 3 м. Бровари в середині 90-х (1995-1996) 
та 2000-х (2007-2008) роках. Під нашим спостере-
женням знаходилися юні спортсмени 13 – 16 років 
(324 чол.), які займалися наступними видами спорту: 
плаванням, легкою атлетикою (біг на короткі і серед-
ні відстані, стрибки у висоту та довжину, штовхання 
ядра, метання диску), велосипедним и лижним спор-
том, боксом та вільною боротьбою. Контрольну групу 
складали 62 практично здорових учнів ЗОШ того ж 
віку, які не займалися спортом. Усі дослідження про-
водилися у перші місяці (вересень – жовтень) кожного 
навчального року.

Оцінка агресивності обстежуваних проводилася за 
запропонованим нами індексом якості агресивності 
[ІЯА] [8] наступним чином: 

0 балів – агресивність відсутня; 
до 0,5 – низький рівень агресивності;
від 0,6 до 1,2 – агресивність у «нормі» (умовно);

від 1,3 і більше – високий рівень агресивності. 
Результати дослідження.
В результаті лонгітюдинальних досліджень, що 

проводилися у 90-х роках (табл.1) встановлено, що 
високий рівень агресивності відмічається у підлітків 
швидкісних видів спорту (ІІ група), тоді як у пред-
ставників видів спорту на витривалість (І група) рі-
вень агресивності оцінюється як низький. Окрім 
цього в цій групі відмічається суттєве ( при P <0,001) 
зменшення показника ІЯА. Контрольна група за цим 
показником оцінюється як така, що знаходиться в зоні 
«норми».

За результатами досліджень 2000-х років (табл.2) 
знаходимо, що рівень агресивності спортсменів ІІ 
групи достовірно ( при P <0,001) зменшився і тим са-
мим дійшов до позначки «агресивність у «нормі»». 
Останнє, на нашу думку, є проявом теорії соціального 
навчання агресії, розробниками якої, як уже відміча-
лося, є А.Бандура і А.Реан. 

Порівняльний аналіз якості агресивності за да-
ними перших етапів досліджень 90-х і 2000-х років 
(табл.3), як і потрібно було б очікувати, вказав на те, 
що ІЯА спортсменів І групи (окрім легковиків) ві-
рогідно знизився, тоді як у спортсменів – підлітків ІІ 
групи суттєве зниження цього показника було зареє-
стровано лише у легкоатлетів. Зазначимо, що не зва-
жаючи на це легкоатлети, так само як боксери і борці 
характеризувалися високим рівнем агресивності.

У табл.4 наведені данні других етапів досліджень, 
проведених у різні роки. В цілому можна констатувати, 
що рівень агресивності обох груп, включаючи й 
контрольну, знизився у 2000-х роках в порівнянні з 
90-ми на стільки, що обстежувані ІІ групи увійшли до 
зони «агресивність у «нормі»».

Результати порівняльного аналізу рівня 
Таблиця 1

Динаміка зміни ступеня виявлення агресивності (за індексом якості агресивності – ІЯА) у юних спортсменів 
13-16 років та їх однолітків – учнів загальноосвітньої школи, які не займаються спортом (контроль) за 

даними досліджень 90-х років, Х±m
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Примітка. Кількість обстежуваних (n) наведено у таблиці за підрахунками другого етапу дослідження 
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Таблиця 2
Динаміка зміни ступеня виявлення агресивності (за індексом якості агресивності – ІЯА) у юних спортсменів 

13-16 років та їх однолітків – учнів загальноосвітньої школи, які не займаються спортом (контроль) за 
даними досліджень 2000-х років, Х±m [8]

Ет
ап

и 
до

сл
ід

ж
ен

ня

Види спорту на витривалість
(I)

Кон-
троль

Швидкісно – силові
види спорту

(II)

Л
/а

тл
ет

ик
а:

бі
г 

80
0,

15
00

,3
00

0і
 5

00
0м

 (n
=1

8)

 П
ла

ва
нн

я 
:2

00
,4

00
 і 

15
00

м 
(n

=2
2)

Л
иж

ни
й 

сп
ор

т:
 го

нк
и 

5 
і 1

0 
км

 (n
=1

2)

В
ел

ос
по

рт
: г

он
ки

 1
5,

20
,5

0 
і 7

5 
км

 (n
=2

0)

 У
чн

і -
 н

е 
сп

ор
тс

ме
ни

 (n
=3

0)

Л
/а

тл
ет

ик
а:

 б
іг

 1
00

 і 
20

0м
, 

ст
ри

бк
и,

 ш
то

вх
ан

ня
 я

др
а 

і 
ме

та
нн

я 
ди

ск
а(

n=
24

)

Бо
кс

 (n
=2

2)

В
іл

ьн
а 

бо
ро

ть
ба

 (n
=2

3)

1-й
2-й

 Коефіцієнти
достовірності 
відмінностей:
t;
P

0,4±0,05
0,2±0,04

 
 3,13;
<0,01

0,1±0,03
0,1±0,02

 
 0,0;
<0,05

0,3±0,04
0,1±0,03

 
 4,00;
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 12,80;
<0,001

Примітка. Кількість обстежуваних (n) наведено у таблиці за підрахунками другого етапу дослідження..
Таблиця 3 

Порівняльна характеристика зміни ступеня виявлення агресивності (за індексом якості агресивності – ІЯА) 
у юних спортсменів 13 – 16 років та їх однолітків – учнів загальноосвітньої школи, які не займаються спор-
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Примітка. Кількість обстежуваних (n) наведено у таблиці за визначенням меншого (із двох можливих) об’єму 
статистичної вибірки.
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Таблиця 4
Порівняльна характеристика зміни ступеня виявлення агресивності (за індексом якості агресивності – 

ІЯА) у юних спортсменів 13 – 16 років та їх однолітків – учнів загальноосвітньої школи, які не займаються 
спортом (контроль) за даними других етапів досліджень 90-х і 2000-х років, Х±m
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Примітка. Кількість обстежуваних (n) наведено у таблиці за визначенням меншого (із двох можливих) об’єму 
статистичної вибірки

Рис. Характеристика агресивності (за індексом якості агресивності – ІЯА) юних спортсменів 13-16 років, 
які спеціалізувалися у видах спорту на витривалість (■) та швидкісно-силових видах (■) за даними першого 

(І) і другого (ІІ) етапів досліджень, проведених у 90-х і 2000-х роках.
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агресивності двох груп обстежуваних (рис.) вказують 
на те, що представники швидкісно – силових видів 
спорту є більш агресивними, ніж їх однолітки - 
спортсмени видів спорту на витривалість. Доказом 
цього є достовірне на високому ступені статистичної 
значимості (при P<0,001) збільшення ІЯА у представ-
ників ІІ групи в порівнянні з 1 групою.

висновки.
Результати досліджень узгоджуються з анало-

гічними раніше проведеними нами спостереження-
ми [8], які в цілому вказують на факт специфічності 
впливу тренувальних занять різної спрямованості на 
розвиток агресивності юних спортсменів незалежно 
від етапів дослідження та контингенту обстежуваних.

Подальші дослідження передбачається провести у 
напряму вивчення інших аспектів проблеми агресив-
ності у спорті як соціального явища.
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Аналіз вкладу фізіологічних та психологічних теорій 
формування рухових навичок у розвиток теорії навчання 

гімнастичним вправам
Худолій О.М.

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

Анотації:
Визначено вплив різних теорій 
у побудову процесу навчання 
руховим діям юних гімнастів. 
Подано результати повного 
факторного експерименту. Вони 
дозволили сформулювати прин-
ципові настанови до побудови 
процесу навчання гімнастичним 
вправам юних гімнастів 7-13 
років. На побудову  процесу на-
вчання найбільше впливають: 
теорія функціональних систем 
(43%, р<0,001), теорія побудо-
ви рухів (41%,р<0,001), теорія 
управління усвоєнням знань, 
формуванням дій і понять (2,6%, 
р<0,05). Позитивний ефект на-
вчання залежить від послідов-
ного рішення завдань навчання 
і раціонального застосування 
методів.

Худолей О.Н. Анализ вклада физиологи-
ческих и психологических теорий форми-
рования двигательных навыков на раз-
витие теории обучения гимнастическим 
упражнениям. Определено влияние разных 
теорий на построение процесса обучения 
двигательным действиям юных гимнастов. 
Представлены результаты полного фактор-
ного эксперимента. Они позволили сфор-
мулировать принципиальные установки к 
построению процесса обучения гимнасти-
ческим упражнениям юных гимнастов 7-13 
лет. На построение  процесса обучения бо-
лее всего влияют: теория функциональных 
систем (43 %, р<0,001), теория построения 
движений (41 %, р<0, 001), теория управ-
ления усвоением знаний, формированием 
действий и понятий (2,6 %, р<0, 05). Поло-
жительный эффект обучения зависит от по-
следовательного решения задач обучения и 
рационального применения методов.

Khudolii O.N. Analysis of deposit of 
physiological and psychological theo-
ries of forming motive skills on develop-
ment of theory of teaching to the physi-
cal drills. Influence of different theories is 
certain on the construction of process of 
teaching motive actions of young gymnasts. 
The results of complete factor experiment 
are presented. They allowed to formulate 
principle settings to the construction of pro-
cess of teaching the physical drills of young 
gymnasts at the age 7-13 years old. On the 
construction of teaching process influences 
more in all: theory of functional systems 
(43%, р<0,001), theory of construction of 
motions (41%,р<0,001), theory of man-
agement mastering of knowledge, forming 
actions and concepts (2,6%, р<0,05). The 
positive effect of teaching depends on the 
successive decision of tasks of teaching 
and rational application of methods.

Ключові слова:
гімнастика, процес навчання, 
принципові настанови.

гимнастика, процесс обучения, 
принципиальные установки.

gymnastics, process of teaching, of principle 
options.

вступ.1

У статті була зроблена спроба проаналізувати 
вклад різних теорій у побудову процесу навчання. 
Так, О. М. Крестовников [9], на основі вчення І. М. 
Сеченова і досліджень І. П. Павлова і його школи, 
зробив висновок про те, що процес формування ру-
хових навичок протікає за типом утворення склад-
них умовних рефлексів. Наступний розвиток вчення 
отримало в роботах В. В. Беліновича [2], В. Д. Маз-
ніченко [10-13]. Крім того, до цього часу відносяться 
роботи М. О. Бернштейна [3], П. К. Анохіна [1], П. Я. 
Гальперіна [5, 6, 7], що розкривають сутність механіз-
мів формування «умовних рефлексів» і доповнюють 
вчення про рухові навички, але не були повною мірою 
висвітлені в спортивній навчальній літературі.

Вчення про рухові навички в фізичному вихованні 
розвивалося більш 30 років, протягом цього часу іс-
тотно змінилися уявлення про навчання, які не завжди 
можна було зв’язати з розвитком різних теорій. Це 
вказує на те, що теорія і методика навчання руховим 
діям розвивається за своїми законами і обслуговує по-
треби розвитку окремого виду спортивної діяльності. 
Такі науки як біомеханіка, фізіологія вищої нервової 
діяльності, фізіологія активності, теорія діяльності з 
різних боків вивчають результат навчання. Очевидно, 
що застосування протилежних методик навчання буде 
істотно впливати і на теоретичні висновки, отримані 
в результаті дослідження. Кожна з наук не ставить за-
вданням своїх досліджень досягнення кінцевого ре-
зультату, а саме: навчання руховим діям.

Теорія навчання руховим діям має свій предмет і 
об’єкт дослідження. Вона подає вимоги до розвитку 
вищеназваних наук. Фактично результат навчання по-

© Худолій О.М., 2010

ставив питання «чому відбувається навчання?». Від-
повідь на це питання ми знаходимо в різних областях 
знання. На питання «як же досягнути результат на-
вчання?», відповідає тільки теорія навчання. На рис. 
1 наведена принципова схема відношень дидактики з 
науками, що вивчають формальні механізми і абстрак-
тні моделі вчення. Як і перераховані науки, дидакти-
ка вивчає процес формування рухових навичок, що 
оформлюється в розробці змісту освіти і організації 
процесу навчання. На порушення досліджень в об-
ласті дидактики впливають результати дидактичних 
досліджень формальних механізмів і абстрактних мо-
делей вчення, що формулюється в умовиводах (гіпо-
тезах, припущеннях) для побудови процесу навчання. 
Оптимальний варіант навчання може бути знайдений 
тільки лише в результаті педагогічної практики і педа-
гогічного експерименту.

Навчання як процес має три структурних елемен-
ти: викладання, вчення і зміст навчання. Принципова 
схема руху знання в ланцюгу «викладач - учень» пода-
на на рис. 2. Аналіз схеми розкриває сутність процесу 
навчання. Передача знання, а точніше рух від незна-
ння до знання здійснюється шляхом викладання. Для 
того, щоб почався цей рух, необхідно знати чому на-
вчати. Теорія навчання вивчає питання змісту освіти 
і організації процесу навчання. На визначення змісту 
освіти впливають запит суспільства в передачі зна-
ння, а також швидкість переробки інформації учнями. 
Основним є запит суспільства в передачі знання. На 
основі якого формується мета навчання. Мета - визна-
чає зміст. Декомпозиція мети на завдання навчання 
здійснюється в результаті дослідження впливу різних 
сторін підготовленості на засвоєння цільової вправи. 
Так, рівень розвитку сили, м’язової чутливості і ре-
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жим тренувальних занять істотно впливають на про-
цес навчання руховим діям. Цей факт дозволяє сфор-
мулювати такі завдання:

1. Розвинути руховий хист, необхідний для навчан-
ня рухам.

2. Навчити вмінням управляти рухами.
3. Забезпечити високий рівень дієздатності.
Дослідження біомеханічної структури руху (О. М. 

Бернштейн [3]; В. Є. Кирилов [8]; Ю. К. Гавердов-
ський [4]) також дозволяє сформулювати декілька за-
вдань навчання, а саме:

1. Навчити діям без яких неможливо виконати 
вправу.

2. Навчити підвідним вправам.
На основі певного змісту досліджуються законо-

мірності організації процесу навчання. Підсумком цієї 
роботи є навчальні програми, підручники, а в області 
організації процесу навчання  - дидактичні принци-
пи. Очевидно, що викладач навчає учнів не всьому 
матеріалу, а якійсь його частині. Він складає модель 
процесу навчання конкретному елементу. Чим повні-
ше модель розкриває сутність явищ процесу навчан-
ня, тим більш ефективно проходить рух від незнання 

до знання. Взаємодія учителя і учня відбувається на 
етапі реалізації моделі процесу навчання. Певно, що 
при створенні моделі процесу навчання гімнастичній 
вправі враховуються:

1) мета і задачі навчання;
2) оптимальні дози подачі матеріалу;
3) стан учня;
4) терміни реалізації процесу навчання;
5) кінцевий результат;
6) точки контролю руху від незнання до знання, що 

забезпечують досягнення запланованого результату.
Викладача, створення моделі цікавить не стільки 

з позицій заміщення реального об’єкта і отримання 
нової інформації, скільки з позиції переносу резуль-
татів на оригінал, тобто на реально існуючий процес 
навчання. Таким чином, викладач навчає учня моделі 
реально існуючого елемента. У процесі навчання від-
бувається постійне зіставлення з моделлю. Таке зістав-
лення дає інформацію про повноту моделі і дозволяє 
вносити в неї корективи. Модель процесу навчання 
повинна складатися із: 1) змісту елемента (описання 
техніки) і 2) процесу переходу знання від викладача 
до учня, тобто організації навчання. Учень, оволодіва-

Об'єкт дослідження: процес формування рухових навичок

Фізіологія Психологія Біомеханіка Дидактика

Формальні механізми і абстрактні 
моделі навчання

Зміст освіти
і організація процесу

освіти

Умовивід для побудови процесу навчання

Визначення всеохоплюючих
варіантів побудови процесу

навчання

Визначення оптимального
варіанту навчання за кінцевим

результатом

Рис. 1. Принципова схема відношень дидактики з науками, які вивчають формальні механізми і абстрактні 
моделі навчання
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ючи знаннями, вміннями, навичками виконання гім-
настичної вправи, рухається від моделей з відносно 
бідною інформацією до моделей більш змістовних, 
які повніше розкривають сутність явищ дійсності.

Отже дослідження впливу різних теорій форму-
вання рухових навичок на розвиток теорії навчання 
гімнастичним вправам є актуальним.

Робота виконана згідно плану наукових дослі-
джень кафедри ТМФВ Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - визначити вплив фізіологіч-

них і психологічних теорій формування рухових нави-
чок на розвиток теорії навчання гімнастичним впра-
вам.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених 
завдань були використані як філософські так і загаль-
нонаукові методи дослідження, серед яких:

діалектичний метод;• 
системний підхід;• 
моделювання;• 
педагогічний експеримент організований за схемою • 
факторного експерименту типу 2к.

В експерименті прийняли участь юні гімнасти 7-13 
років. Юні гімнасти 7-8 років (16 груп по 12 чоловік), 
юні гімнасти 12-13 років (дві групи по 6 чоловік).

Для досягнення поставленої мети застосовувався 
план факторного експерименту типа 24. Визначалася 
ефективність побудови процесу навчання в залежнос-

ті від дидактичного аналізу основ рефлекторної теорії 
(Х1), основ теорії функціональних систем (Х2), основ 
теорії побудови руху (Х3), основ теорії поетапного 
формування розумових дій (Х4). Кожний з чинників 
варіював на якісному рівні «використовувався» (+) 
або «не використовувався» (-) (див. табл. 2).

Результати дослідження і їх обговорення. 
На основі аналізу рефлекторної теорії, теорії функ-

ціональних систем, теорії побудови руху, теорії пое-
тапного формування розумових дій були сформульо-
вані завдання навчання, визначенні галузі знання, що 
пояснюють необхідність реалізації їх, і методи орга-
нізації діяльності по засвоєнню рухів, яким навчають 
(таблиця 1).

Аналіз даних за спеціальною програмою дозволив 
отримати залежність ефективності різних варіантів 
побудови навчання перевороту в сторону від дидак-
тичного аналізу вище наведених теорій. Ця залеж-
ність описується рівнянням вигляду:

Y=46,187–1,062X1–9,812X2+1,687X1X2–9,562X3 + 
+1,437X1X3+4,437X2X3–2,437X4+1,063X2X4

Результати дисперсійного аналізу ефективності різ-
них побудов процесу навчання перевороту в сторону 
юних гімнастів 7-8 років дозволили виявити, що най-
більше впливають на побудову процесу навчання ви-
сновки теорія функціональних систем (43 %, р<0, 001) і 
теорії побудови рухів (41 %, р<0, 001),  теорії управління 

Структура теорії навчання

Теорія навчання

Зміст освіти Організація 
навчання

Дидактичні принципи

Викладач Процес 
навчання

Учень  Модель 
руху

Модель процесу навчання

Модель змісту Модель організації

Рис. 2. Принципова схема руху знання в ланцюгу «викладач -учень»
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усвоєнням знань, формуванням дій і понять (2,6 %, р<0, 
05) (табл. 1, 2, 3).

Таким чином, на процес навчання руховим діям 
опосередковано впливають знання, отримані з пси-
хології, фізіології, біомеханіки. Опосередкованість 
виявляється в необхідності дидактичного аналізу те-
оретичної структури, що утворилася в результаті до-
слідження.

Проведене дослідження вказує на те, що різнома-
нітна побудова процесу навчання рухам є лише умо-
виводом, зробленим на основі перерахованих теорій. 
Реалізація їх є об’єктивно існуючий процес, що вима-
гає спеціальних досліджень. Дидактичні дослідження 

дозволяють сформулювати завдання навчання і визна-
чити засоби, необхідні для їхнього рішення. Рефлек-
торна теорія, теорія функціональних систем, теорія 
побудови руху не розглядають завдань навчання і не 
визначають зміст навчання, однак дані, отримані в 
результаті дослідження, пояснюють необхідність по-
рушення завдань навчання вправам.

Позитивний ефект навчання залежить від послі-
довного рішення завдань навчання і раціонального за-
стосування методів. На це вказує наступне, по-перше, 
сумарний вплив чинників сприяє зниженню кількості 
повторень на навчання перевороту в сторону юних 
гімнастів (на 23 повторення), по-друге, сума взаємодії 

Таблиця 1
Дидактичний аналіз теорій, які пояснюють процес навчання рухам

№ 
з/п Завдання навчання Х1 Х2 Х3 Х4

1. Створити уявлення про техніку руху + +  + 

2. Розвинути рухові здібності необхідні для навчання рухам +

3. Навчити рухам без яких неможливо виконати вправу +

4. Навчити умінням управляти рухами + +

5. Навчити підвідним вправам  +  +

6. Навчити вправі в цілому + + + +

7. Забезпечити високий рівень працездатності +

8. Навчити вправі в зв’язці  +  +

Таблиця 2
Умови експерименту. План факторного експерименту типа 24

Досліди
Рефлекторна 

теорія
Теорія функціональних 

систем
Теорія побудо-

ви руху
Теорія поетапного формування 

розумових дій
Х1 Х2 Х3 Х4

1 – – – –
2 + – – –
3 – + – –
4 + + – –
5 – – + –
6 + – + –
7 – + + –
8 + + + –
9 – – – +
10 + – – +
11 – + – +
12 + + – +
13 – – + +
14 + – + +
15 – + + +
16 + + + +
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збільшує тривалість процесу навчання на 9 повторень. 
Очевидно, що дослідження в ділянці декомпозиції за-
вдань навчання може призвести до підвищення ефек-
тивності навчання в цілому.

Результати дисперсійного аналізу ефективності 
різних побудов процесу навчання перевороту в сто-
рону юних гімнастів 7-8 років наведені в таблиці 3. 
Найбільше впливають на побудову процесу навчання 
теорія функціональних систем (43 %,р<0, 001) і тео-
рія побудови рухів (41 %,р<0, 001), теорія управління 
усвоєнням знань, формуванням дій і понять (2,6 %, 
р<0, 05).

Таким чином, на процес навчання руховим діям 
опосередковано впливають знання, отримані з пси-
хології, фізіології, біомеханіці. Опосередкованість 
виявляється в необхідності дидактичного аналізу те-
оретичної структури, що утворилася в результаті до-
слідження.

Проведене дослідження вказує на те, що різнома-
нітна побудова процесу навчання рухам є лише умо-
виводом, зробленим на основі перерахованих теорій. 
Реалізація їх є об'єктивно існуючий процес, що вима-
гає спеціальних до сліджень. Дидактичні дослідження 
дозволяють сформулювати завдання навчання і визна-
чити засоби, необхідні для їхнього рішення. Рефлек-
торна теорія, теорія функціональних систем, теорія 
побудови руху не розглядають завдань навчання і не 
визначають зміст навчання, однак дані, отримані в ре-
зультаті до слідження, пояснюють необхідність пору-
шення завдань навчання вправам.

Позитивний ефект навчання залежить від послі-
довного рішення завдань навчання і раціонального за-
стосування методів. На це вказує наступне, по-перше, 
сумарний вплив чинників сприяє зниженню кількості 
повторень на навчання перевороту в сторону юних 
гімнастів (на 23 повторення), по-друге, сума взаємодії 

збільшує тривалість процесу навчання на 9 повторень. 
Очевидно, що дослідження в ділянці декомпозиції за-
вдань навчання може призвести до збільшення ефек-
тивності навчання в цілому.

Для визначення закономірностей декомпозиції 
завдань навчання проведений експеримент. У ньому 
прийняли участь три групи гімнастів 7-8 років. Юні 
гімнасти навчалися стійці силою зігнувшись на голо-
ві. Навчання проводилося з використанням методу 
алгоритмічних розпоряджень. У першій групі навчан-
ня проводилося після великих навантажень, на фоні 
низької працездатності; у другій - на фоні високої пра-
цездатності; у третій - з урахуванням інформаційних 
процесів про протікання адаптивних реакцій організ-
му юних гімнастів. Гімнасти першої групи вивчили 
вправу за 128±8 повторень; другої - за 57±6; третьої 
- за 13±1 (враховувалася кількість повторень вправи в 
цілому). Відмінності між групами істотні (р<001) і на 
90 % пояснюються декомпозицією завдань навчання. 
Проведені дослідження дозволили визначити, що на-
вчання гімнастів 12-13 років складним рухам (підйом 
махом назад в стійку на брусах, великі обороти упе-
ред і назад на кільцях) значно прискорюється, якщо 
проводиться на основі інформаційних процесів про 
розвиток сили, про підвищення рівня диференціровок 
просторових, часових і силових характеристик руху, 
що вивчається. Очевидно, що основа ефективного на-
вчання рухам юних гімнастів - реалізація завдань на-
вчання з урахуванням закономірностей адаптаційних 
процесів організму юних спортсменів.

висновки
1. На побудову  процесу навчання найбільше впли-

вають висновки теорія функціональних систем (43 
%,р<0, 001) і теорія побудови рухів (41 %,р<0, 001), 
теорія управління усвоєнням знань, формуванням дій 
і понять (2,6 %, р<0, 05). Позитивний ефект навчання 

Таблиця 3
Результати дисперсійного аналізу ефективності різних побудов процесу навчання перевороту в сторону юних 

гімнастів 7-8 років

Джерело 
змін Сума квадратів Кількість ступенів 

свободи
Середній ква-

драт
Відношення 

середніх квадратів
Процент 
впливу

Х1 18,062 1 18,062 3,518 0,5
Х2 1540,56 1 1540,56 300,087 43,2

Х1Х2 45,562 1 45,562 8,875 1,278
Х3 1463,06 1 1463,06 284,991 41,046

Х1Х3 33,062 1 33,062 6,44 0,927
Х2Х3 315,062 1 315,062 61,371 8,839

Х4 95,062 1 95,062 18,517 2,667
Х2Х4 18,062 1 18,062 3,518 0,506

Залишок:
Х1Х2Х3 10,562

7

Х1Х4 0,562
Х1Х2Х4 3,062

Х3Х4 10,562 35,93 5,133
Х1Х3Х4 0,562
Х2Х3Х4 7,562

Х1Х2Х3Х4 3,062
Сума 3564,428
Критичні значення F1;7;0,9=3,59; F1;7;0,95=5,59
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залежить від послідовного рішення завдань навчання 
і раціонального застосування методів.

2. Результати дослідження дозволяють сформу-
лювати ряд принципових настанов до програмування 
процесу навчання гімнастичним вправам: 

Настанова на використання положення про те, що • 
процес навчання і тренування юних гімнастів бу-
дується на основі термінового і довгочасного ета-
пів адаптації організму, що об’єктивно протікають. 
В зв'язку з цим, одиницею планування навчально-
тренувального процесу є місячний мезоцикл, в 
якому планується виконання завдань, зв’язаних зі 
спеціальною працездатністю, розвитком силових 
можливостей і навчанням юних гімнастів.
Настанова на декомпозицію завдань навчання. У • 
рамках навчання вирішуються завдання розви-
тку рухового хисту, підвищення рівня спеціально-
рухової і функціональної підготовленості юних гім-
настів для засвоєння цільової вправи. Практично це 
реалізується в послідовному розміщенні навчально-
тренувальних завдань одного спрямування на пев-
ному часовому відрізку. Рішення і підбір навчально-
тренувальних завдань виконується у такому 
порядку: 1) розвиток рухового хисту, підвищення 
рівня функціональної підготовленості юних гімнас-
тів; 2) навчання вихідним і кінцевим положенням 
вправи; 3) навчання діям, без яких неможливо ви-
конати вправу; 4) навчання вмінням управляти руха-
ми; навчання підвідним вправам; 5) навчання впра-
вам у цілому; 6) підвищення рівня функціональної 
підготовленості; 7) навчання вправі у сполученні.

3. Враховуючи вплив перелічених факторів на 
ефективність формування рухової навички сформу-
льовані вимоги і правила навчання гімнастичним 
вправам, що дає змогу:

 попередньо визначити стратегію, зміст і форми по-• 
будови процесу навчання;
 практично здійснити план з урахуванням конкрет-• 
них умов і поточного стану спортсмена;
 контролювати і регулювати хід процесу навчання за • 
схемою якщо (умова) - то (дія).

4. У процесі планування навчання треба спиратися 
на такі правила:

якщо формування рухової навички, то роль моти-• 
вації послаблена і напроти переважну роль відіграє 
вправа;
якщо вправі передує формування знань про принци-• 
пи побудови руху, то результативність навчання ру-
хам вища, можливий позитивний перенос навички;
якщо вправа повторюється в занятті 6-12 раз, по 2-3 • 
рази в підході, то відзначається зростання рівня на-
вченості в занятті;
якщо перерва в повторенні не перевищує 3-х хви-• 
лин, то часовий зв’язок підкріпляється;
якщо перерва між заняттями не перевищує 24 го-• 
дини, то навчання продовжується з більш високого 
рівня навченості;
якщо в період відпочинку між вправами учень здій-• 
снює уявний огляд пройденого, то наступні спроби 
більш ефективні;

якщо інтервал відпочинку дозволяє усунути втому • 
(60-120 с), то швидкість навчання зростає;
якщо в ситуації навчання тривалість вправи збіль-• 
шується (в одному підході виконується 4 і більше 
повторень), то настає втома, наступає зниження 
швидкості навчання;
якщо процес утворення умовних реакцій, то виробля-• 
ються вісцеральні умовні реакції; серцева, дихальна, 
вазомоторна діяльність, газообмін піддаються обу-
мовленню (Ле Ні Жан-Франсуа, 1973);
якщо рівень розвитку рухового хисту відповідає ха-• 
рактеристикам вправи, то швидкість навчання зрос-
тає, тривалість процесу навчання скорочується на 
1/3;
якщо здійснюється послідовне навчання рухам зі схо-• 
жими підготовчими фазами і різноманітними фазами 
основних дій, то навчання проходитиме швидше, чим 
в разі паралельного навчання;
якщо в процесі навчання враховуються правила • 
1-11, то швидкість навчання зростає, тривалість 
процесу навчання скорочується на 1/3-1/2.

5. Перспективним напрямком подальших розві-
док є вивчення особливостей навчання гімнастичним 
вправам різних структурних груп.
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