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Здатність до самомобілізації індивідуально-психологічних 
можливостей як складова особистісної мобільності 

учнів загальноосвітньої школи
Артюшенко А.О.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотації:
Розглянуто особливості само-
мобілізації власних можливос-
тей учнів в процесі виконання 
фізичних вправ і завдань різ-
ного характеру. Дано поняття 
«особистісна мобільність». В 
експерименті брали участь 128 
учнів молодших класів, 126 
підлітків і 106 учнів старших 
класів. Показано, що в учнів 
розмах індивідуальних показ-
ників самомобілізації складає 
від 20 до 40 %. Найвищий при-
ріст показників самомобілізації 
зафіксовано у підлітків – 47,4 
%, в учнів старшого шкільного 
віку – 42,1 %, в учнів молодших 
класів – 29,7 %. 

Артюшенко А.А.. Способность к самомоби-
лизации индивидуально-психологических 
возможностей как составляющая лич-
ностной мобильности учащихся общеоб-
разовательной школы. Рассмотрены осо-
бенности самомобилизации собственных 
возможностей учеников в процессе выпол-
нения физических упражнений и задач раз-
ного характера. Дано понятие «личностная 
мобильность». В эксперименте принимали 
участие 128 учеников младших классов, 126 
подростков и 106 учеников старших классов. 
Показано, что у учеников размах индивиду-
альных показателей самомобилизации со-
ставляет от 20 до 40 %. Наибольший прирост 
показателей самомобилизации зафиксиро-
вано у подростков - 47,4 %, у учеников стар-
шего школьного возраста - 42,1 %, у учеников 
младших классов - 29,7 %. 

Artyushenko A.A. Capability to self-mo-
bilization of individually - psychological 
possibilities as constituting personal 
mobility of pupils of a comprehensive 
school. Features of self-mobilization of nat-
ural possibilities of pupils are construed dur-
ing executing physical exercises and com-
mitments of different character. The concept 
«personal mobility» is given. 128 pupils of 
elementary grades, 126 adolescents and 
106 pupils of the higher classes participated 
in experiment. It is exhibited that at pupils 
the range of individual parameters of self-
mobilization constitutes from 20 up to 40 %. 
The greatest gain of parameters of self-mo-
bilization is fixed at adolescents - 47,4 %, at 
pupils of the higher school age - 42,1 %, at 
pupils of elementary grades - 29,7 %. 

Ключові слова:
самомобілізація, особистісна 
мобільність, тестові завдан-
ня.

самомобилизация, личностная мобиль-
ность, тестовые задания.

self-mobilization, personal mobility, test 
tasks.

Вступ.1

У вихованні активної життєвої позиції сучасної 
людини, підвищення рівня її працездатності важливе 
місце займає формування здібності до самомобілізації 
власних індивідуально-психологічних можливостей у 
процесі діяльності. Проте, аналіз літератури показує, 
що ця проблема залишається однією з найбільш су-
перечливих областей сучасної психології. Останніми 
роками в психології проблема самомобілізації все 
частіше розглядається як частина загальнішої пробле-
ми психічної регуляції поведінки, що пов’язується з 
волею людини [6,7]. Природа прояву значних зусиль 
часто бачиться в здібностях людини до мовної само-
стимуляції, до створення додаткового примушення 
до дії [4,9]. Цікавий підхід в розумінні природи цього 
феномену описується В. Каліним, який виділяє осо-
бливу внутрішню активність людини , що виявляється 
в найпростіших випадках у вигляді вольових зусиль, 
а в складних умовах – як розгорнута внутрішня дія до 
мобілізації ресурсів і організації психічних процесів 
відповідно до вирішуваного завдання. Інтенсивність 
зусиль виявляється пов’язаною із ступенем трудності 
перешкод і значущістю дій, з відношенням до дії та із 
спонукальною силою мотивів [7]. Наприклад, висота 
планки у стрибках у висоту визначає ступінь прояву 
вольових і фізичних зусиль, їх інтенсивність у кон-
кретного стрибуна в конкретній спробі.

Інтенсивність психічних і фізичних зусиль в екс-
перименті залежить від інструкції: якщо дія задається 
як обов’язкова для виконання, то зусилля виявляються 
більшою мірою, ніж при інструкції «робити, скільки 
можеш» [4]. Також на величину зусилля діє навіюван-
ня [3]. У багатьох дослідженнях успішність діяльності 
залежить від технічної, тактичної і фізичної підготов-

© Артюшенко А.О., 2010

леності, від емоційної стійкості спортсмена та інших 
чинників. Виявилося [1,5], що й ефективність само-
мобілізації власних індивідуально-психологічних 
можливостей залежить від цих чинників, що виявля-
ється в значущій кореляції між розвитком вольових 
властивостей особи і рівнем сформованості навичок, 
умінь У процесі навчально-фізкультурної діяльності 
постійно виконуються різноманітні фізичні вправи, 
що потребує концентрації уваги й мобілізації власних 
індивідуально-психологічних можливостей. Напри-
клад, ігрова діяльність супроводжується постійною 
зміною умов та ситуацій, що викликає необхідність 
швидкого оцінювання зовнішніх і внутрішніх трудно-
щів, прийняття адекватного рішення про спосіб дії в 
кожній конкретній ситуації, здатності до самооцінки, 
саморегуляції й самомобілізації власних можливос-
тей. Все це підкреслює, що для ефективного виконан-
ня будь-яких рухових дій потрібні не просто фізичні 
(механічні) дії, а, поперед за все, свідомість, розум, 
особистісні якості. Тому здатність до свідомої, швид-
кої й результативної рухової діяльності ми визначаємо 
як «особистісна мобільність».

У зв’язку із залежністю ефективності довільної ре-
гуляції поведінки від здатності швидко оцінювати зо-
внішні й внутрішні труднощі та правильно знаходити 
рішення в тій чи іншій ситуації, у внутрішньому плані 
створювати для себе програму дій, було сформульова-
не положення про формування інтелектуальної осно-
ви самомобілізації [8]. Саме інтелект дозволяє повні-
ше використовувати смислову регуляцію поведінки, 
що приводить до мобілізації й формування потрібної 
спонуки до дії.

Першим на можливість участі смислових утворень 
особи в регуляції та мобілізації діяльності вказав Л. 
Виготський, який описав зміну поведінки дітей при 
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зміні для них значення власних дій. Значущість дії, 
яка виконується, міняє результати роботи дітей, під-
літків і дорослих приводить до істотної зміни поведін-
ки і є одним із основних чинників спонуки до дії й до 
активізації власних зусиль [10].

Таким чином, результати аналізу психолого-
педагогічної літератури за темою свідчать про ба-
гатоплановість різноманітних підходів до вивчення 
сутності механізму самомобілізації індивідуально-
психологічних можливостей. Потребує подальшого 
вивчення можливість ефективного впливу на рівень 
прояву психічних і фізичних зусиль як центрального 
механізму довільної регуляції в процесі напруженої 
фізичної діяльності. Все це, а також необхідність роз-
витку в школярів здатності до свідомої саморегуляції 
поведінки і діяльності, підкреслює актуальність дано-
го дослідження.

Дослідження виконано відповідно до основних на-
прямів науково-дослідної роботи лабораторії фізично-
го розвитку Інституту проблем виховання АПН Укра-
їни в межах державної теми «Обґрунтування форм і 
методів фізичного і військово-патріотичного вихован-
ня учнів загальноосвітньої школи». Державний реє-
страційний номер 0102U000609.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягала у вивченні особли-

востей самомобілізації власних можливостей учнів 
загальноосвітньої школи в процесі виконання фізич-
них вправ і завдань різного характеру.

У процесі експериментальної роботи був викорис-
таний комплекс методів дослідження, що включав: 
аналіз і узагальнення психолого-педагогічної літера-
тури з проблеми дослідження, педагогічне тестуван-
ня, методи математичної статистики й порівняльного 
аналізу.

Експериментальна робота проводилася на базі за-
гальноосвітньої школи № 6 міста Черкаси. В експе-
рименті брали участь 128 учнів молодших класів, 126 
підлітків і 106 учнів старших класів.

Ми враховували, що здатність до самомобілізації 
найбільш чітко й наочно проявляється людиною під 
час фізичної напруги в процесі подолання прогресую-
чого стомлення. Проведено дві серії дослідів. В пер-
шій серії вивчалися особливості прояву здатності до 
самомобілізації учнів 8-17 років у процесі виконання 
завдань різної спрямованості. У цьому випадку для 
оцінювання рівня самомобілізації власних можли-
востей учнів була використана методична ідея виді-
лення вольового компонента витривалості на підставі 
суб’єктивних звітів випробуваних про настання від-
чуття втоми у процесі виконання тестових завдань за 
М. Ільїної [5]. 

В якості тестових вправ нами були взяті:
Утримання гантелі перед собою (на час) на витягну-1. 
тій уперед руці (статичний режим силової роботи).
Робота з гантеллю на біцепс найсильнішою рукою 2. 
на кількість разів (динамічний режим силової робо-
ти).
Тест на затримку дихання.3. 

Результат у першій і третій вправах виражався 

часом утримання гантелі й затримки дихання. У дру-
гій вправі – кількістю повних рухів рукою з гантел-
лю. Отриманий результат приймався за 100 %. У всіх 
вправах фіксувався також момент настання відчуття 
втоми на підставі суб’єктивних відчуттів випробу-
ваних: «важко» й «дуже важко». Із цього моменту й 
до відмови враховувався час утримання гантелі й за-
тримки дихання в першій вправі та кількість рухів у 
другій. Ці показники переводилися у відсотки й бра-
лися нами в якості кількісної оцінки здатності до са-
момобілізації.

Друга серія була присвячена вивченню можливос-
тей впливу на рівень самомобілізації учнів загально-
освітньої школи з боку педагога. В цій серії дослідів 
здатність до самомобілізації, або величина вольового 
зусилля, оцінювалась за рівнем приросту результату в 
наступній спробі в зв’язку із введенням з боку педа-
гога додаткових спонукальних стимулів за О. Вороні-
ним [3]. У якості тестових завдань були взяті:

Тест на затримку дихання.1. 
Тест на розумову працездатність у процесі корек-2. 
турної проби (за таблицею Анфімова).

У першій спробі кожному випробуваному пропо-
нувалося якомога результативніше виконати завдан-
ня. 

У другій спробі, крім інструкції, вводилася додат-
кова зовнішня стимуляція у вигляді значущих мотивів 
(«а тепер вияви волю», «давай подивимось, на скільки 
ти зможеш поліпшити свій результат у порівнянні з 
іншими», «зберися і зроби все, що зможеш, і т.д.).

У третій спробі вводилася термінова інформація у 
вигляді стрілки секундоміра, що біжить. Досліджува-
ний, знаючи свій результат у попередніх спробах, мав 
можливість відслідковувати час, співставляти його 
із власним відчуттям наступаючого стомлення й на 
цьому тлі точніше розраховувати свої сили та більш 
повно розподіляти й мобілізувати власні можливос-
ті. У процесі виконання коректурної проби вводився 
змагальний мотив (порівняння з іншими учнями). Ви-
раховувалося процентне відношення в другій і третій 
спробах до результату, показаному в першій спробі. 
Результат у першій спробі в такий спосіб приймався 
за 100 % і використовувався як вихідний, відносно 
якого розглядалися зміни досліджуваних показників у 
зв’язку з їхньою зовнішньою стимуляцією.

Результати дослідження.
Аналіз психолого-педагогічної літератури пока-

зує, що результативність будь-якої рухової діяльнос-
ті, здатність до самомобілізації власних можливостей 
людини слід розглядати в світлі уявлень про довіль-
не управління (регуляцію) поведінки і діяльності, що 
деякими авторами ототожнюється з поняттям «воля» 
[6] і вписується в теорію функціональних систем П. 
Анохіна. Регуляція (управління) довільних рухових 
дій у процесі навчально-фізкультурної діяльності час-
тіше за все пов’язується з таким поняттям як «коор-
динація» і «спритність». Координація визначається як 
узгодженість рухів. Поняття «спритність» досі не має 
загальновизнаного визначення. За М. Бернштейном 
[2], спритність – це здатність вирішувати рухове за-
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вдання в неочікуваних складних або абсолютно нових 
умовах, це рухова знахідливість, кмітливість. До по-
няття «спритність» включається також здатність лю-
дини швидко оцінювати ситуацію, швидко приймати 
адекватне рішення й раціонально діяти в різних ситу-
аціях. На нашу думку, все це, безумовно, є функцією 
особистісної мобільності. Тому ми вважаємо, що по-
няття «довільне управління», «координація», «сприт-
ність», «особистісна мобільність» дуже близькі за 
своєю змістовною сутністю, але поняття «особистісна 
мобільність» є більш широким і точніше відображає 
здатність людини до свідомої регуляції поведінки і ді-
яльності.

Поняття «особистісна мобільність» визначаєть-
ся нами як здатність людини в результаті глибокого 
усвідомлення мети, аналізу зовнішніх і внутрішніх 
умов та імовірності її досягнення приймати опти-
мальні рішення про спосіб дії, створювати у вну-
трішньому плані програму дій, свідомо мобілізувати 
власні індивідуально-психологічні можливості для 
досягнення мети, корегувати їх у контексті специфі-
ки дії колективних суб’єктів, здійснювати самооцін-
ку, самокорекцію по ходу виконання дії й проводити 
самоаналіз результатів діяльності в цілому [1]. Таким 
чином, свідома мобілізація власних індивідуально-
психологічних можливостей у процесі виконання ру-
хових дій розглядається нами як найважливіша скла-
дова особистісної мобільності.

В результаті аналізу одержаних даних можна гово-
рити, що в процесі виконання тестових завдань різно-
го характеру показники здатності до самомобілізації 
власних можливостей в учнів різного віку суттєво 
відрізняються. Зокрема, можна стверджувати, що не-
залежно від віку здатність учнів до самомобілізації у 
процесі виконання силової вправи в статичному ре-

жимі вище, ніж у динамічному (табл. 1). Так, у про-
цесі виконання силової вправи в статичному режимі 
(утримання гантелі перед собою) показник самомо-
білізації, або вольового зусилля в учнів молодших 
класів склав 23,2 %, у підлітків – 31,9 %, а в учнів 
старших класів – 27,4 %. У процесі виконання сило-
вої вправи в динамічному режимі (робота з гантеллю 
на біцепс на кількість разів) показник самомобілізації 
в усіх вікових групах значно нижче – 15,6 % в учнів 
молодших класів, 14,8 % у підлітків та 17,5 % у стар-
шокласників. Не виявлено істотної різниці між показ-
никами самомобілізації в учнів різного віку. У проце-
сі виконання силових вправ і тестового завдання на 
затримку дихання учні молодших класів, підлітки й 
старшокласники демонструють приблизно однакову 
здатність до самомобілізації власних можливостей.

Що стосується індивідуальних показників здат-
ності до самомобілізації, то, незалежно від віку учнів 
і від характеру тестового завдання, різниця між мак-
симальним і мінімальним значенням у всіх випадках 
дуже істотна. Частіше за все ця різниця складає у біль-
шості випадків від 20 до 40 %.

Таким чином, підхід до оцінки ступеня розвине-
ності здатності до самомобілізації як у віковому, так 
і в індивідуальному аспекті повинен бути диферен-
ційованим з урахуванням багатокомпонентної струк-
тури цього феномену, який пов’язується із довільною 
регуляцією поведінки й діяльності. На думку Є. Ільїна 
[6], в міру розвитку психіки дитини довільна регуля-
ція змінюється. Підтвердженням цьому можуть слу-
жити отримані нами дані, які свідчать про неоднакову 
здатність учнів різного віку до самомобілізації влас-
них можливостей у процесі виконання силових вправ 
статичного й динамічного характеру.

Друга серія дослідів була присвячена вивченню 

Таблиця 1.
Показники здатності до самомобілізації учнів загальноосвітньої школи у процесі виконання завдань різної 

спрямованості (%).

№
п/п Характер завдання

Учні молодших 
класів 

(n = 128)

Підлітки (n = 
126)

Учні старших класів 
(n = 106)

1. Силова вправа статичного харак-
теру 23,2 31,9 27,4

2. Силова вправа динамічного харак-
теру 15,6 14,8 17,5

3. Тест на затримку дихання 22,6 25,4 27,9

Таблиця 2.
Вплив прийомів зовнішньої стимуляції з боку педагога на рівень самомобілізації учнів загальноосвітньої 

школи у процесі виконання тестової вправи «затримка дихання» (%).

№
п/п Прийоми зовнішньої стимуляції

Учні молодших 
класів

 (n = 128)

Підлітки (n = 
126)

Учні старших класів 
(n = 106)

1. Вихідний результат у першій 
спробі 100 100 100

2. Інструкція на обов’язкове покра-
щення власного результату 126,2 138,2 118,9

3. Термінова інформація (зворотній 
зв’язок) 129,7 147,4 142,1
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впливу прийомів зовнішньої стимуляції з боку педа-
гога на рівень самомобілізації учнів загальноосвітньої 
школи. Слід відмітити, що незалежно від віку учнів 
інструкція з боку педагога на обов’язкове покращен-
ня власного результату в процесі виконання тестового 
завдання на затримку дихання підвищує рівень само-
мобілізації на 20-30 % у порівнянні з результатом у 
попередній спробі (табл. 2).

Ще більш суттєве підвищення рівня прояву само-
мобілізації учнів зафіксовано в процесі виконання 
того ж завдання в третій спробі (з використанням сти-
мулюючого прийому у вигляді стрілки секундоміра, 
що біжить). Найвищий приріст самомобілізації в тре-
тій спробі спостерігався у підлітків – 47,4 %, в учнів 
старшого шкільного віку – 42,1 %, а в учнів молодших 
класів – 29,7 %. 

Таким чином, можна стверджувати, що через 
другу сигнальну систему можна істотно впливати на 
рівень самомобілізації власних можливостей у про-
цесі напруженої фізичної діяльності. На цей факт 
вказували А.Воронін [3], Б.Смирнов [9]. Дієвість зо-
внішньої стимуляції через другу сигнальну систему 
пов’язується також із психічними станами особистос-
ті. Деякі автори ставлять ефективність зовнішнього 
впливу на досліджуваного в залежність від його пси-
хічного стану, інші бачать цей зв’язок у тім, що сам 
психічний стан змінюється внаслідок психологічного 
впливу. На наш погляд, рівень прояву самомобілізації 
в процесі напруженої фізичної роботи і при зовнішній 
їх стимуляції забезпечується в конкретному випад-
ку сполученням саме цих двох факторів. При цьому 
основним і найбільш складним завданням педагога є 
забезпечення ефективних і діючих прийомів і мотива-
ційних установок, які спрямовані на зміну саме пси-
хічного стану тих, хто займається.

За даними А. Вороніна [3], здатність особистості 
до мобілізації власних можливостей (до прояву во-
льових зусиль) для подолання зовнішніх і внутрішніх 
перешкод прямо пов’язується з довільним управлін-
ням, тобто з волею людини, і є одним з найбільш сут-
тєвим її показників. В зв’язку з цим подальший пошук 
ефективних прийомів зовнішньої стимуляції вольо-
вих зусиль є актуальним і необхідним для розробки 
й удосконалення методики формування особистісної 
мобільності як довільного управління поведінкою і ді-
яльністю в процесі навчання.

Висновки.
Результати проведених досліджень дозволяють 1. 
стверджувати, що учні молодших класів, підлітки 
і старшокласники проявляють більшу здатність до 
самостимуляції власних можливостей у процесі ви-
конання силової вправи статичного характеру. При 
фізичному навантаженні в динамічному режимі 
(робота з гантеллю на біцепс до відмови) у всіх ви-
падках спостерігається менший рівень прояву са-
момобілізації. У процесі виконання обох тестових 
завдань істотної різниці в рівні прояву самомобілі-
зації в учнів молодшого шкільного віку, підлітків і 
старшокласників не виявлено.
Незалежно від віку учнів і від характеру тестових 2. 

завдань розмах індивідуальних показників само-
мобілізації, тобто різниця між максимальним і мі-
німальним значенням дуже істотна й складає у біль-
шості випадків від 20 до 40 %.
Результати дослідження свідчать про істотні зміни 3. 
показників самомобілізації в учнів під впливом зо-
внішньої стимуляції з боку педагога. У процесі ви-
конання силової вправи статичного характеру показ-
ники самомобілізації в більшості вікових періодів 
покращуються на 20-40 %, а у процесі виконання 
силової вправи динамічного характеру – на 5-15 %.
Найвищий приріст показників самомобілізації під 4. 
впливом зовнішньої стимуляції відмічається у під-
літків – 47,4 %. Можна вважати, що саме в серед-
ньому шкільному віці вплив факторів зовнішньої 
стимуляції з боку педагога є найбільш ефективним. 
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів 5. 
розглянутої проблеми. Перспективним, на наш по-
гляд, є обґрунтування теоретико-методичних основ 
формування особистісної мобільності в учнів за-
гальноосвітньої школи у процесі фізичного вихован-
ня й у рамках цієї проблеми розробка ефективних 
методик формування здатності до самомобілізації 
індивідуально-психологічних можливостей.

Література
Артюшенко А. О. Особистісна мобільність як довільне 1. 
управління поведінкою і діяльністю. / Андрій Олександрович 
Артюшенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні про-
блеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць за ред. С. С. 
Єрмакова. – Харків: ХХІІІ, 2010. - № 5. – С. 6-9.
Бернштейн Н.А. О построении движений. /Н.А.Бернштейн.– 2. 
М.: Медгиз, 1947. – 255с.
Воронин А. Б Зависимость волевых усилий личности от харак-3. 
тера внешней стимуляции: /А.Б. Воронин. Автореф. дис… канд. 
– Рязань, 1975. – 25 с.
Иванников В. А. Количественная оценка волевого усилия при 4. 
напряженной физической работе. /В.А. Иванников, Эйдман Е. 
В.. Вопросы психологии, № 5. – 1986. – С. 129-140.
Ильина М. Н. Обусловленность волевого усилия типологиче-5. 
скими условиями проявления свойств нервной системы. /М.Н. 
Ильина // Тезисы Всесоюзной конф. «Эмоционально-волевая 
регуляция поведения и деятельности». – Симферополь, 1986. – 
С. 112-114.
Ильин Е. Психология воли. /Е.Ільин. – СПб.: Питер, 2000. – 6. 
288с.
Калин В. К. Классификация волевых качеств. /В.К. Калин. //7. 
Эмоционально-волевая регуляция поведения и деятельности. – 
Симферополь, 1983. – С. 37-44.
Пуни А. Ц. Психологические основы волевой подготовки в 8. 
спорте. /А.Пуни. – М.: Физкультура и спорт. 1977. – 96 с. 
Смирнов Б. Н. Психологические основы воспитания воли в фи-9. 
зическом воспитании и спорте. /Б.Н. Смирнов. // Психология / 
под. ред. А. Ц. Пуни. – М.: ФИС, 1984. – С. 41-52. 
Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. /Д.Н. Узнадзе.– 10. 
М., 1966. – 254 с.

Надійшла до редакції 25.06.2010р. 
Артюшенко Андрей Александрович;

kudo-cherkasy@ukr.net



проблеми фізичного виховання і спорту   № 7 / 2010

7

Адаптивне управління розвитком інтелектуального 
капіталу у вищому навчальному закладі

Борова Т. А.
Харківський національний економічний університет

Анотації:
Розглянуто сутність інтелектуаль-
ного капіталу у вищому навчаль-
ному закладі та умови управління 
його розвитком. Адаптивне управ-
ління можна вважати одним із спо-
собів управління в нестабільній 
ситуації. Доводиться, що адап-
тивне управління професійним 
розвитком викладачів допомагає 
коригувати свою діяльність. Ви-
щий навчальний заклад повинен 
володіти організацією «капіта-
лом» у формі передової системи 
освіти. Особливістю адаптивного 
управління є управління змінами, 
які дають поштовх до розвитку. 
Розглядаючи професійний розви-
ток науково-педагогічного колек-
тиву вищого навчального закладу 
можна стверджувати про розвиток 
інтелектуального капіталу вищого 
навчального закладу.

Боровая Т. А Адаптивное управление 
развитием интеллектуального капита-
ла в высшем учебном заведении. Рас-
смотрена сущность интеллектуального 
капитала в высшем учебном заведении и 
условия управления его развитием. Адап-
тивное управление можно считать одним 
из способов управления в нестабильной 
ситуации. Утверждается, что адаптивное 
управление профессиональным развити-
ем преподавателей помогает корректиро-
вать свою деятельность. Высшее учебное 
заведение должно владеть организацией 
«капиталом» в форме передовой системы 
образования. Особенностью адаптивного 
управления является управления измене-
ниями, которые дают толчок к развитию. 
Рассматривая профессиональное развитие 
научно-педагогического коллектива высше-
го учебного заведения можно утверждать о 
развитии интеллектуального капитала выс-
шего учебного заведения.

Borova T.A. Adaptive management of 
higher school intellectual capital de-
velopment. The essence of the intellec-
tual capital in higher educational estab-
lishment and conditions of management 
is construed by his development. It is 
possible to consider an adaptive tech-
nique one of ways of management in an 
astable situation. Affirms, that the adap-
tive technique professional development 
of teachers helps to correct the activity. 
Higher educational establishment should 
possess organization by “capital” in the 
form of an advanced education system. A 
feature of an adaptive technique is man-
agements of changes which give a push 
to development. Considering professional 
development of scientific and pedagogi-
cal collective of higher educational es-
tablishment it is possible to affirm about 
development of the intellectual capital of 
higher educational establishment.

Ключові слова:
адаптивне управління, розвиток, 
інтелектуальний капітал, люд-
ський капітал.

адаптивное управление, развитие, 
интеллектуальный капитал, человечес-
кий капитал.

adaptive management, development, 
intellectual capital, human capital.

Вступ.1

Актуальність дослідження обумовлена необхідніс-
тю пошуку оптимальних рішень в управлінні соціаль-
ними системами й соціальними інститутами в умовах 
нестабільного суспільства. Вищий навчальний заклад 
як соціальна система, щоб стабільно функціонувати, 
підтримувати свою життєдіяльність у постійно мінли-
вому середовищі (як зовнішньої, так і внутрішньої), 
повинна мінятися, залишаючись незмінною у своїй 
сутнісній основі як соціальний інститут (В. Г. Афа-
насьєв, Б. С. Гершунський та ін.). Проте, як показує 
аналіз практичної діяльності вищого навчального за-
кладу, структури внутрішнього управління побудо-
вані за лінійно-функціональним принципом, вони не 
є гнучкими й можуть працювати ефективно тільки у 
стабільних умовах. Отже, існує потреба у пошуку ін-
ших підходів до побудови структур, які б відповідали 
новим цілям і завданням суспільства. Для роботи у не-
стабільних умовах такі структури повинні ґрунтува-
тися на адаптивних засадах і в основі управління буде 
покладено адаптивне управління. Таким чином, освіт-
ні заклади зможуть не тільки ефективно працювати 
за будь-яких обставин, а і розвиватися, тому питання 
адаптивного управління розвитком навчальними за-
кладами є актуальними. Вищий навчальний заклад як 
і інші організації мають свій інтелектуальний капітал, 
де важливим виступає питання володіння організа-
цією «капіталом» у формі передової системи освіти, 
адаптованої до змін у соціумі, і людськими ресурсами 
− працівниками, що володіють знаннями. Отже, мож-
на зазначити, що вищі навчальні заклади не тільки ма-
ють володіти таким «капіталом», а й продукувати нові 
знання, які вплинуть на розвиток людського капіталу 
інших організацій, де будуть працювати випускники 
© Борова Т. А., 2010

вищого навчального закладу. 
Останні вимоги суспільства не завжди знаходять 

рішення на місцях. Нова освітянська реформа надала 
освітнім закладам та викладачам більше можливостей 
для впровадження нових курсів та предметів та удо-
сконаленню вже існуючих, що потребує змін у змісті 
освіти та методиці викладання. Разом зі змінами у ме-
тодиці викладання відбуваються трансформування у 
нашій свідомості. Проте, викладачі у більшості своїй 
не готові до виконання тих завдань, що висуває сьо-
годення. Викладачі зі стажем не відчувають потреб 
до змін, а молоді викладачі не мають певного досвіду 
у викладанні. Також фундаментальні зміни у галузі 
не можуть бути досягнуті без активного втручання 
до цього. Тому, виникла необхідність перегляду під-
ходів до розвитку професійної діяльності науково-
педагогічного працівника вищого навчального закла-
ду, а разом з тим, з’явилася потреба у визначенні ролі 
викладача у системі інтелектуального капіталу вищо-
го навчального закладу та знаходження шляхів ефек-
тивного управління цією системою.

До теперішнього часу зроблені кроки у розробці 
управління адаптивними системами: виокремлено 
особливості управління адаптивною школою (Є. Ям-
бург); сформоване поняття про адаптивне управління 
(О. Моісеєв); розроблені педагогічні технології адап-
тивної школи (Н. Капустін) і питання технології адап-
тивного управління (Г. Зайцев, Н. Ковш, В.Мільдоп, 
Н. Попова та ін.). Про зростаючий інтерес до даної 
теми свідчить ріст кількості, дослідницьких робіт у 
порівнянні з попереднім періодом вивчення управлін-
ських проблем в освітній системі. Також адаптивному 
управлінню в освітянській сфері були присвячені ро-
боти Г. Єльникової. Управлінню інтелектуальним капі-
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талом: Л. Едвінсон, М. Бендікова та ін. Д. Мак-Грегор 
висунув концепцію, головна ідея якої заключається в 
тому, що підвищення ефективності роботи організації 
повинно відбуватися за рахунок більш ефективного 
використання людських ресурсів. Теорія людсько-
го капіталу досліджувалася з кінця ХІХ століття та 
знайшла подальший розвиток як у зарубіжних, так і 
у вітчизняних науковців (Г. Беккер, Н. Гавкалова, В. 
Гриньова, М. Дороніна, С. Струмілін, Т. Шульц та ін.). 
Управлінню соціальним капіталом: П.Бурдьє, Дж. Ко-
улман, Ф. Фукуяма та ін. 

Незважаючи на досить значну кількість праць із 
питань соціальних, педагогічних та психологічних 
методів управління у навчальних закладах, залиша-
ється недостатньо висвітлена проблема адаптивного 
управління розвитком інтелектуального капіталу та 
професійної діяльності викладача як складової ін-
телектуального капіталу, не висвітлено шляхи фор-
мування професійного розвитку викладача у вищих 
навчальних закладів. Значною мірою виникає необ-
хідність формування у науково-педагогічних праців-
ників вищих навчальних закладів вмінь пристосо-
вуватися до нових обставин, які часто з’являються 
сьогодні і вимагають адекватного прийняття рішень. 
Отже, готовність до змін є однією з ключових компе-
тенцій, якою мають оволодіти викладачі, що, у свою 
чергу, вплине на якість надання освітніх послуг. Тому, 
питання розвитку та адаптації важливі та своєчасні 
для дослідження.

Робота виконана за планом НДР Харківського 
національного економічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - розглянути сутність 

інтелектуального капіталу у вищому навчальному 
закладі та умови управління його розвитком.

Завданням є викласти аналіз існуючих думок 
науковців щодо інтелектуального капіталу і його 
складових та з’ясувати особливості адаптивного 
управління розвитком інтелектуального капіталу у 
вищому навчальному закладі. 

Результати дослідження.
У розвиток науки управління внесли свій вклад 

багато наук: філософія, соціологія, психологія, еко-
номіка, кібернетика, педагогіка, технічні науки та ін. 
Теорія управління з моменту зародження і до нашого 
часу пройшла довгий та складний шлях. Аналіз по-
казує, що ідеї в цій сфері з’являються, функціону-
ють та формуються під впливом продуктивних сил 
та соціально-економічних умов життя суспільства. 
Тому розвиток теорії управління тісно пов’язаний зі 
змінами соціально-економічних умов суспільства. 
Основними завданнями науки управління є вивчення 
принципів розвитку стосунків суб’єктів при здійснені 
управлінського процесу, всіх його етапів та функцій. 
[4].

Незважаючи на великі успіхи, які досягнуті те-
орією управлінських систем, існують такі об’єкти, 
для яких дуже важко, а іноді й неможливо побудува-
ти систему управління, використовуючи тільки тра-
диційні підходи. Вихід з даної проблеми вбачається 

у застосуванні самонавчальних (адаптивних) систем 
управління. Проте, методів побудови систем управ-
ління, які відносять до класу «адаптивних», існує не-
багато. Щоб організації мали можливість реагувати 
на зміни навколишнього середовища і впроваджувати 
нові технології, були розроблені адаптивні організа-
ційні структури. Їх можна модифікувати відповідно 
до змін навколишнього середовища подібно тому, як 
це роблять живі організми. Зміни розуміються як ма-
сові зміни оргструктури, нову продукцію й корінну 
зміну технологій. Зміни, пов’язані з розвитком − це 
інновації. Змінюються цілі, структура, технологія й 
завдання, люди. Будь-яка сфера діяльності в навко-
лишнім середовищі пов’язана з необхідністю впли-
ву на різні об’єкти з метою приведення їх у бажаний 
стан. Зовнішні впливи на об’єкт, спрямовані на зміну 
траєкторії його природного руху для досягнення пев-
ної заданої мети, що є управління об’єктом. [8].

Управління об’єктами, різними по своїй природі 
(соціально-економічними, технічними, біологічними), 
має на увазі використання концептуально загальних 
принципів, що включають наявність інформації про: 
кінцеву мету управління; початкові умови функціону-
вання об’єкта; його внутрішній структурі; зовнішньо-
му середовищу.

Адаптивною моделлю системи управління 
об’єктом будемо називати таку модель, у якій у ре-
зультаті зміни характеристики внутрішніх і зовнішніх 
властивостей об’єкта відбувається відповідна зміна 
структури й параметрів регулятора керування з метою 
забезпечення стабільності функціонування об’єкта. 
Ефективність управління реальними об’єктами, як 
показує практика, звичайно має пряму залежність від 
ступеня використання адаптивного механізму в про-
цесі управління незалежно від природи керованого 
об’єкта. Адаптацію в широкому змісті розуміють як 
пристосування системи до зміни умов. Конкретизація 
визначення адаптації пов’язана із цілями досліджен-
ня й конструювання. Адаптивною вважають систему, 
що може пристосовуватися до змін внутрішніх і зо-
внішніх умов. Поряд з поняттям адаптивної системи 
існує поняття управління з адаптацією (адаптивне 
управління), тобто управління в системі з неповною 
апріорною інформацією про керований процес, що 
змінюється в міру нагромадження інформації й засто-
совується з метою поліпшення якості роботи системи. 
Сутність такого значення терміна «адаптація», що іс-
нує в теорії управління полягає в такому: знання про 
об’єкт і середовище, у якій він функціонує, не визна-
чені. Відома лише приналежність їх до заданого класу 
і задана мета управління, від якої залежить бажана по-
ведінка об’єкту. [8].

Одним з визначальних факторів, що спричиняє 
застосування адаптивних моделей, є нестабільність 
зовнішнього середовища. Адаптивне підстроювання 
формальної моделі виробляється по даним поточної й 
прогнозованої інформації про вхідні й вихідних змін-
ні системи.

Таким чином, адаптивна модель управління соці-
альними системами складається із двох взаємозалеж-
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них частин: адаптивної системи планування й адап-
тивної системи регулювання, які структурно є повною 
ідентичністю і складаються з таких взаємозалежних 
частин: модель планування (регулювання); імітаційна 
модель формування процесу; внутрішній (імітацій-
ний) адаптер; зовнішній (об’єктний) адаптер. [8].

Отже, адаптивне управління безпосередньо 
пов’язане з соціальними системами. Вищий навчаль-
ний заклад є елементом цієї соціальної системи, тому 
може мати ті ж ознаки адаптивної моделі управління. 
Адаптивне управління в освіті розглядалося Г. Єль-
никовою, яка його визначила як: «управління, яке 
засноване на діалогічній адаптації та кооперації дій 
керуючої й керованої підсистем, викликає відкритість 
взаємодії й реалізується в умовах невизначеності, що 
потребує додаткової орієнтації». [4, с. 38]. Вона зазна-
чає, що у процесі управлінської взаємодії відбувається 
спрямована самоорганізація і охоплює одночасно всіх 
її учасників. Самоорганізація − природне явище, яке 
здійснюється за об’єктивними законами і забезпечує 
стійку форму існування системи. Спрямовуючи само-
організацію на узгодження (між суб’єктом і об’єктом) 
та усвідомлення об’єктом параметрів розвитку, можна 
забезпечити продуктивну виробничу діяльність люди-
ни у будь-якій сфері. [4, с. 27]. Поняття спрямованої 
самоорганізації пов’язане з реалізацією узгоджених 
цілей на основі спрямованого самовпливу. Це управ-
лінська взаємодія, яка спрямовує діяльність людини 
на самоорганізацію і саморозвиток у межах діа(полі)
логічно узгодженої та усвідомленої людиною мети. 
[4]. Отже, задля реалізації спрямованої самоорганіза-
ції необхідно визначити саме механізм спрямування 
людини на розвиток, тому що саме розвиток є необ-
хідною умовою руху вперед. 

Енциклопедія освіти дає таке визначення розвитку 
людини, що це є «зміни живої людської системи, зміни 
не випадкові, а необхідні і послідовні, пов’язані з пев-
ними етапами її життєвого шляху, зміни прогресивні, 
тобто такі, що характеризують їх рух від нижчих до 
вищих рівнів життєдіяльності, її структурне перетво-
рення і функціональне вдосконалення». [5, с. 786]. 
За умов визначення стадій розвитку людини, можна 
здійснювати спрямовані кількісні зміні. У розвитку 
відбуваються кількісні зміни людської істоти, тобто 
збільшення або зменшення тих чи інших ознак. Кіль-
кісні зміни зумовлюють виникнення нових якостей, які 
утворюються в процесі розвитку, і зникнення старих. 
Особистість завжди розвивається як індивідуальність. 
Передумовою й результатом здійснення розвитку осо-
бистості є потреби. Отже, розвиток буде відбуватися 
за умови наявності потреби у цьому індивіда. Як уже 
зазначали, що потреби людини необхідно узгоджувати 
з потребами суспільства. А. Адлер вважав прагнення 
досконалості основною тенденцією розвитку особис-
тості людини. [1]. Також під розвитком розуміють ріст 
або реалізацію здібностей та потенціалу особистості 
за допомогою навчання та отримання освіти. Відтак, 
можна розуміти, що розвиток необхідно спрямовува-
ти, тобто підключати до процесу людину, яка б допо-
магала розвиватися і спрямовувала б цей процес.

Розвиток є вертикальною зміною, це означає, що ви 
здатні навчатися більше та у різних напрямах. Розви-
ток не відбувається на рівномірній швидкості, він про-
сувається стрибками, з перервами, подібно до кроків. 
Розвиток важко виміряти, тому що він може відбува-
тися через різні проміжки часу. Розвиток проявляється 
і дозволяє вам просуватися вище, ніж ви розширили 
ваш розумовий горизонт та йде, навіть, глибше у ваше 
серце та емоційні центри. Навчання удосконалює те, 
що ви маєте, а розвиток удосконалює вас тим, ким ви 
є. Навчання додає нові елементи та робить переста-
новку у розумовій сфері, тоді як розвиток − робить 
переоцінку та отримує нові підходи до дії. Навчання 
є безперервною дією, а розвиток має перервний ха-
рактер дії. Дорослі можуть розвиватися протягом 
усього життя, проте, їм може бути необхідна допомо-
га. Вони можуть будувати світ у зростаючи складний 
та систематичний спосіб. [11]. Розвиток індивідуума 
вносить свій значний вклад у якісні зміни людського 
капіталу, який є складовою інтелектуального капіта-
лу. Якщо розглядати професійний розвиток науково-
педагогічних працівників, то можна говорити про ріст 
людського капіталу у вищому навчальному закладі. 
Для успішного управління цим процесом необхідно 
звернути увагу на систему організації педагогічних 
структур, які повинні пристосовуватися до змін, тому 
саме адаптивне управління є своєчасним. Отже, мож-
на говорити про адаптивне управління розвитком ін-
телектуального капіталу вищого навчального закладу 
з метою підвищення якості надання освітніх послуг та 
росту професіоналізму викладачів. Задля виявлення 
умов щодо більш ефективного управління розглянемо 
детально сутність і значення інтелектуального капіта-
лу вищого навчального закладу.

Вивчення теоретико-методичних засад інтелектуа-
лізації праці, яка синтезує в собі інформацію, знання, 
вміння, навички окремого індивіда для отримання 
доходу, та соціального капіталу, що забезпечує отри-
мання додаткових благ на основі членства у певній 
соціальній групі, дозволяє виділити категорію «інте-
лектуальний капітал». 

Незважаючи на відсутність єдиної думки щодо 
визначення категорії «інтелектуальний капітал» біль-
шість науковців і практиків дотримуються думки, що 
на рівні організації інтелектуальний капітал має у 
своїй структурі три складові частини: людський ка-
пітал, структурний капітал та споживчий капітал. 
Де людський капітал розглядається як сукупність 
знань, навичок, творчих здібностей, а також здат-
ність власників та співробітників відповідати вимо-
гам і завданням підприємства. [3].

В. Пугачов дотримується думки, що капітал будь-
якого господарюючого суб'єкта можна поділити на 
такі види: фінансовий капітал (грошові кошти), фі-
зичний капітал (споруди, машини, обладнання), люд-
ський та соціальний капітал. [7].

Значний вклад у розробку теорії людського капі-
талу зробив видатний радянський вчений-економіст, 
академік С. Струмілін. [9]. Він першим дав економіч-
не обґрунтування впливу освіти на результати діяль-
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ності всього народного господарства країни, а також 
представив кількісну оцінку впливу освіти на ефек-
тивність праці та виробництва.

Закономірний результат розвитку науки і техніки, 
процес органічного поєднання високих технологій, 
інформації та знань, підвищення значення інтелекту 
людини, її повсюдного використання та розвитку на 
благо суспільства стало основою для визначення по-
няття «інтелектуальний капітал».

М. Армстронг визначає, що інтелектуальний ка-
пітал складається із запасу і руху корисних для ор-
ганізації знань. Ці знання можна розглядати в якості 
нематеріальних ресурсів, які разом з матеріальними 
(коштами та майном) утворюють ринкову або за-
гальну вартість підприємства. Згідно з Н. Бонтісом, 
нематеріальні ресурси стоять в одному ряду з фінан-
совими та матеріальними активами, фактор, який 
робить вклад у формування вартості організації и 
знаходиться під її контролем. [2]. За визначенням 
Л.Едвінсона та М. Мелоуна, нематеріальні активи 
включають вартість всіх взаємовідносин всередині 
та поза організації, включаючи її відношення з 
постачальниками та покупцями. [10]. Сюди також 
входить вартість таких нематеріальних активів як 
репутація, імідж організації та торгівельні марки. 
Отже, інтелектуальний капітал має три основні скла-
дові, а саме: 1) людський капітал – знання уміння 
та здібності (компетентність) працівників організа-
ції; 2) соціальний капітал – запаси та переміщення 
знань, яке виникає завдяки мережі взаємовідносин 
всередині і поза організацією; 3) організаційний ка-
пітал – М. Юндт  визначив його як інституціолізова-
не знання, яким володіє організація і яке зберігається 
в базах даних, інституціях тощо. Його також назива-
ють структурним капіталом Л. Едвінсон та М. Ме-
лоун, проте, М. Юндт надає перевагу поняттю про 
організаційний капітал, тому що він доводить, що 
цей термін більш точно вказує на те, що це знання, 
якими організація дійсно володіє. [2]. Такий підхід 
в концепції інтелектуального капіталу говорить про 
те, що хоча напрацьовують, зберігають та викорис-
товують знання окремі люди (людський капітал), ці 
знання поширюються шляхом взаємодії між людьми 
(соціальний капітал), у результаті чого утворюється 
інституціалізоване знання, якими володіє організація 
(організаційний капітал). Зрозуміло, що саме знання, 
уміння та здібності  окремих людей є тією цінністю, 
із-за якої увага спеціалістів зосереджується на засо-
бах прихилення, затримання, розвитку та підтримки 
людського капіталу, якими є ці люди. Проте, ефек-
тивність організації залежить і від ефективного ви-
користання знань співробітників, які необхідно роз-
вивати, засвоювати і якими необхідно обмінюватися 
(управління знаннями), щоб сформувати організа-
ційний капітал.

Багато науковців вважають, що людський капітал є 
значною в організації. Людські активи − це (у першо-
му чергу) знання й навички співробітників. Інтелекту-
альні ресурси особистості − це сформовані в процесі 
формальної освіти й неформального навчання знання 

й ключові компетенції, що підвищують соціальну 
адаптацію, професійну мобільність індивіда у швид-
коплинному світі. Л. Едвінссон та М. Мелоун виді-
ляли у складі інтелектуального капіталу людський 
капітал і структурний капітал. До людського капіталу 
відноситься сукупність знань, практичних навичок та 
здібностей персоналу підприємства, які використову-
ються при виконанні його поточних знань, включаючи 
такі складові як: моральні цінності та філософія під-
приємства, культура праці й загальне ставлення до 
справи. [10]. 

На формування, розвиток та стан людського ка-
піталу впливають чинники, що зумовлюють його 
кількісний і якісний склад. Науковці надають різні 
класифікації чинників людського капіталу. [3]. Л. Ми-
хайлова поєднала системоутворюючі чинники форму-
вання людського капіталу у чотири групи: правовий, 
економічний, соціальний і демографічний. [6]. Освіта 
входить у соціальний чинник. Необхідно зазначити, 
що освіта і професійна підготовка є фундаментом 
людського розвитку. Вони також виступають гаран-
том індивідуального розвитку, є підґрунтям форму-
вання інтелектуального, духовного та виробничого 
потенціалу суспільства. Отже, освіта відіграє важли-
ву роль у формуванні людського капіталу організації. 
Якщо розглядати вищий навчальний заклад як органі-
зацію, то можна говорити про рівень знань науково-
педагогічних працівників як елементів організації, 
тобто складової людського капіталу, також своєрідніс-
тю такої організації можна визначити надання освітніх 
послуг іншим, які будуть складати людський капітал 
організацій, в яких працюють або будуть працювати. 
Таким чином, від компетентності викладача залежить 
не тільки якісний склад людського та інтелектуально-
го капіталу вищого навчального закладу, а й будь-якої 
іншої організації. 

Висновки. 
Вищі навчальні заклади для швидкого пристосу-

вання до нестабільних умов повинні ґрунтуватися 
на адаптивних засадах. Адаптивною вважають сис-
тему, що може пристосовуватися до змін внутріш-
ніх і зовнішніх умов. Адаптивне управління в систе-
мі з неповною інформацією про керований процес, 
що змінюється в міру нагромадження інформації й 
застосовується з метою поліпшення якості роботи 
системи. 

Вищий навчальний заклад як і інші організації 
мають свій інтелектуальний капітал, де важливим ви-
ступає питання володіння організацією «капіталом» у 
формі передової системи освіти, адаптованої до змін 
у соціумі, і людськими ресурсами − працівниками, що 
володіють знаннями. Зміни, пов'язані з розвитком. Змі-
нюються цілі, структура, технологія й завдання, люди. 
Будь-яка сфера діяльності в навколишнім середовищі 
пов'язана з необхідністю впливу на різні об'єкти з ме-
тою приведення їх у бажаний стан і саме адаптивне 
управління допомагає індивідуумам і організаціям ко-
ригувати свою діяльність для більшої ефективності її 
роботи. Отже, адаптивне управління можна вважати 
одним із способів управління в нестабільній ситуації. 



проблеми фізичного виховання і спорту   № 7 / 2010

11

Особливістю адаптивного управління є управління 
змінами, які дають поштовх до розвитку. Розглядаючи 
професійний розвиток науково-педагогічного колек-
тиву вищого навчального закладу можна стверджува-
ти про розвиток інтелектуального капіталу вищого на-
вчального закладу. Відтак, саме завдяки адаптивному 
управлінню розвитком інтелектуального капіталу у 
вищому навчальному закладі зміни проходять приро-
довідповідно та з урахуванням зовнішніх і внутрішніх 
чинників, що узгоджуються з цілями викладачів та на-
вчального закладу. 

Доцільним було б подальше дослідження ефектив-
ності адаптивного управління професійним розвитком 
науково-педагогічних працівників як основи інтелек-
туального капіталу вищого навчального закладу. 
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Формирование у студентов специальной медицинской 
группы культуры здорового образа жизни 

с помощью компьютерных технологий
Вовк Л.В.

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 
 

Аннотации:
Рассмотрены результаты педагоги-
ческого эксперимента с использова-
нием компьютерной информационно-
диагностической системы «Паспорт 
здоровья» по формированию 
культуры здорового образа жизни 
у студентов специальной медицин-
ской группы. В эксперименте приня-
ли участие две группы студентов в 
количестве 151 человек. Доказано, 
что педагогический эксперимент по-
ложительно повлиял на укрепление 
здоровья, жизненную активность, 
высокий уровень знаний и практичес-
кие навыки во время обучения в вузе. 
Установлено, что одним из главных 
условий эффективности физичес-
кого воспитания, являются знания, 
которые позволяют результативно 
решать поставленные задачи физи-
ческого воспитания  личности. 

Вовк Л. В. Формування у студентів 
спеціальної медичної групи культури 
здорового способу життя за допомогою 
комп’ютерних технологій. Розглянуто ре-
зультати педагогічного експерименту з ви-
користанням комп`ютерної інформаційно-
діагностичної системи «Паспорт здоров`я» 
з формування культури здорового способу 
життя у студентів спеціальної медичної 
групи. У експерименті брали участь дві 
групи студентів у кількості 151 особа. До-
ведено, що педагогічний експеримент по-
зитивно вплинув на зміцнення здоров`я, 
життєву активність, високий рівень знань 
і практичні навички під час навчання у ви-
щому навчальному закладі. Встановлено, 
що однією з головних умов ефективності 
фізичного виховання, є знання, які до-
зволяють результативно вирішувати 
поставлені завдання фізичного виховання 
особистості.  

Vovk L.V. Shaping beside student of 
the special medical group of the cul-
ture sound lifestyle by means of com-
puter technology. Considered results 
of the pedagogical experiment with use 
computer information-diagnostic sys-
tem “Passport of health” on shaping the 
culture sound lifestyle beside student of 
the special medical group. Two groups 
student have took part in experiment in 
amount 151 persons. It is proved that 
pedagogical experiment has positively 
influenced upon fortification of health, 
life activity, high level of the knowledges 
and practical skills during education in 
high school. It is installed that one of 
the main of the conditions to efficiency 
of the physical education, are a knowl-
edges, which allow effective to solve the 
delivered problems of the physical edu-
cation to personalities.   

Ключевые слова:
студенты, здоровый образ жизни, 
здоровье, физическое воспитание, 
компьютерные технологии.

студенти, здоровий спосіб життя, 
здоров`я, фізичне виховання, комп`ютерні 
технології.

students, sound lifestyle, health, physical 
education, computer technologies.

Введение.1

В современных условиях, учитывая значительное 
ухудшение здоровья населения Украины, особую ак-
туальность приобретает проблема физического вос-
питания школьников и студентов.

Анализ состояния здоровья ученической и студен-
ческой молодежи показывает, что почти 90% из них 
имеют отклонения в состоянии здоровья, около 50% 
– неудовлетворительную физическую подготовку. 
Только на протяжении последних лет почти на 40% 
увеличилось число студентов, отнесенных по состоя-
нию здоровья к специальной медицинской группе. 
30% студентов вузов по показателю «функциональ-
ный возраст» (максимальное потребление кислорода)  
находится в возрастном диапазоне 50-60 лет.

Эти и другие факторы, так или иначе связанные с 
образом жизни людей, негативно воздействуют на их 
здоровье, поэтому сохранение и укрепление здоровья 
студенческой молодежи является одной из приори-
тетных задач высших учебных заведений. В связи со 
сложившейся ситуацией вузы должны создать такие 
условия общего развития молодых людей, которые бы 
улучшали их физическое и психическое здоровье. В 
их решении большое значение принадлежит правиль-
ной организации процесса формирования у студен-
тов, в том числе студентов специальной медицинской 
группы (СМГ), культуры здорового образа жизни 
средствами физического воспитания с помощью ком-
пьютерных технологий.

Проблемы здоровья и здорового образа жизни 
рассмотрены в работах Амосова Н. М., Апанасенко 
Г. Л., Бальсевича В. К., Глухова В. И.,  Закопайло С. 
А., Капустина Е. Н., Козырева Г. И., Презлята Г. В. и 
© Вовк Л.В., 2010

многих других, которые являются авторами научных 
статей, учебных пособий и их труды широко исполь-
зуются в учебном процессе высших учебных заведе-
ний. Определенный вклад в решение этой проблемы 
должны внести компьютерные технологии как одна из 
составляющих частей информационной технологии, 
которые формируют принципиально новый стиль ра-
боты в системе образования и физического воспита-
ния. Анализ публикаций в отечественной литературе 
[5, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17] позволяет систематизировать 
использование компьютерных технологий в процессе 
обучения и физического воспитания. Это – учебный 
процесс, оздоровительная физическая культура, спор-
тивная тренировка, однако, это касается только здо-
ровых людей, а что касается людей с отклонениями 
в здоровье, то таких публикаций очень мало. Практи-
ческая деятельность в этом направлении требует их 
объединения, интеграции и создание оптимальных 
условий для их реализации в конкретный результат 
подготовки здоровой и гармонически развитой лич-
ности.

Работа выполнена согласно плана НИР Восточ-
ноукраинского национального университета имени 
Владимира Даля. 

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель исследования - теоретически обосновать и экс-

периментально проверить эффективность использова-
ния компьютерной информационно-диагностической 
системы (ИДС) «Паспорт здоровья» по формирова-
нию у студентов СМГ культуры здорового образа 
жизни. Во время педагогического эксперимента нами 
решались следующие задачи:

– проанализировать состояние здоровья студен-
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тов специальной медицинской группы ВНУ имени В. 
Даля по результатам диспансерного обследования;

– определить физическое состояние и физическую 
подготовленность студентов для составления про-
граммы использования физических упражнений с 
оздоровительной направленностью;

– изучить приоритетные мотивы к занятиям физи-
ческими упражнениями. 

Методы и организация исследования:
– изучение и анализ научно-методической и специ-

альной литературы;
– анкетирование, антропометрия, физиологиче-

ские тесты, адаптационный потенциал, физическая 
работоспособность;

– оценка физического состояния и физической 
подготовленности;

– педагогические методы (педагогическое наблю-
дение, педагогическое тестирование);

– методы математической статистики. 
Для решения поставленных задач было органи-

зовано 2 группы: контрольная и экспериментальная. 
Контрольная группа составляла 76 студентов и за-
нималась по традиционной методике и эксперимен-
тальная группа, в которой занималось 75 студентов с 
использованием разработанной компьютерной ИДС 
«Паспорт здоровья». В начале эксперимента состоя-
ние здоровья и уровень физической подготовленности 
у студентов обеих групп по результатам тестирования 
существенно не отличались.

Результаты исследования. 
Одна из важнейших проблем в вузе – формирова-

ние заинтересованного отношения студента к предме-
ту «Физическое воспитание», пробуждение интереса 
к укреплению собственного здоровья. Дидактическое 
требование сознательности результата обучения 
должно распространено не только на процесс физиче-
ского воспитания вообще, но и на результат конкрет-
ного учебного занятия. Только осознание результата 
собственной деятельности в учебно-воспитательном 
процессе способно пробудить и поддерживать соб-
ственное «Я», посредством которого содержание 
двигательного задания трансформируется в сознании 
студента в побудительный мотив к действию. Эффек-
тивность использования новых технологий зависит от 
решения проблемы формирования информационного 
пространства, дающего возможность комплексного 
использования не только различных методов автома-
тизированной обработки информации, но и эффектив-
ной реализации важнейших дидактических принципов 
и частных педагогических методик [9]. Традиционная 
организация процесса физического воспитания, ори-
ентирована на одностороннее педагогическое воз-
действие, где в качестве основного средства воздей-
ствия выступают только лишь возможности человека 
(профессиональные качества преподавателя). Однако 
существуют определенные пределы эффективности 
функционирования, ограничиваемые этими возмож-
ностями в воздействии на сознание студентов, их 
мотивацию к оздоровительной двигательной деятель-
ности. Совокупность же компонентов, составляющих 

обучающее пространство процесса физического вос-
питания, позволяет расширить возможность реализа-
ции дидактических принципов (наглядности, созна-
тельности, непрерывности, преемственности и др.), 
активизировать сознание студентов, радикальным 
образом совершенствовать педагогическую сторону 
процесса и, тем самым, оказать решающее влияние 
на эффективность функционирования системы физи-
ческого воспитания. Совершенно очевидно, что такая 
система может быть создана, и способна эффективно 
функционировать только на основе педагогических 
технологий, реализуемых на базе компьютерных 
информационно-диагностических систем.

Разработанная нами ИДС «Паспорт здоровья» для 
студентов СМГ предназначена для экспресс-оценки 
текущего состояния здоровья, адаптации и физиче-
ской подготовленности, а также индивидуального 
программирования занятий аэробными и скоростно-
силовыми упражнениями с учетом выявленных при 
тестировании результатов. Этот автоматизированный 
информационно-диагностический комплекс, кото-
рый разработан на базе персональных компьютеров, 
позволяет получить заключение о здоровье и физи-
ческой подготовленности индивидов в виде ЭВМ-
протоколов, содержащих общую их оценку, а также 
комментариев и методических рекомендаций. Эта 
система состоит из двенадцати показателей и тестов 
для оценки здоровья, физического развития и общей 
физической подготовленности:

а)   показатели здоровья и физического развития: 
рост, масса тела, частота сердечных сокращений в по-
кое, артериальное давление, жизненная емкость лег-
ких, форсированная жизненная емкость легких;

б) показатели общей физической подготовленно-
сти: тест Купера, ручная динамометрия, сгибание-
разгибание рук в упоре (за 30 сек.), прыжок в длину с 
места, поднятие туловища из положения лежа на спи-
не (за 30 сек.), подтягивание на перекладине (только 
юноши). 

Справочника, в котором в популярно-доступной 
форме излагается вся необходимая информация для 
понимания интерпретации выводимых на монитор и 
печать показателей здоровья, физического развития, 
адаптации и физической подготовленности студента.

Комплексной системы оценки в баллах, которая 
позволяет привести общую оценку текущих состоя-
ний индивидов к четырем градациям: отлично, хоро-
шо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

Программ  физического воспитания (по циклам) 
с учетом индивидуальных недостатков в физической 
подготовленности, а также способов и методов этап-
ного контроля выносливости и скоростно-силовых 
качеств.

Пакета прикладных программ (ППП), с помощью 
которых производится оценка здоровья, физического 
развития и общей физической подготовленности. 

Этот ППП включает:
а) базу данных, рассчитанную на 100000 исследо-

ваний, позволяющую в любой момент получить необ-
ходимую информацию;
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б) блок просмотра и корректировки данных;
в) блок накопления и сравнения данных при лон-

готудинальных исследований (повторные тестирова-
ния);

г) блок статистической обработки любых сочета-
ний по 36 параметрам с выдачей необходимых дан-
ных на печать;

д) блок определения рейтинга студентов по всему 
комплексу показателей «Паспорта здоровья».

С помощью специально разработанных шкал оце-
нивания компьютером, в зависимости от выявлен-
ных недостатков,  компьютер автоматически прово-
дит фактическую (в цифрах), словесную (например: 
низкий, ниже среднего) и бальную (от 1 до 5 баллов) 
оценку показателей и расчетные данные по т.н. по-

казателю адаптации [3], общему скоростно-силовому 
потенциалу (наша разработка) и общей физической 
работоспособности. В обобщенном виде состояние 
здоровья, адаптации и физического потенциала, диф-
ференцируется как отличные, хорошие, удовлетвори-
тельные и неудовлетворительные.

Исследование проводилось на протяжении 2 лет 
на базе Восточноукраинского национального универ-
ситета имени В. Даля со студентами второго и третье-
го курсов специальной медицинской группы.  

В качестве иллюстрации приводим «Паспорт здо-
ровья» студента Иванова Е. П. (табл.1). Исследованию 
были подвержены 11 показателей и тестов, входящих 
в «Паспорт здоровья». В таблицах 2, 3, 4 представле-
ны результаты этих исследований. 

Таблица 1
Паспорт здоровья студента

1. Код 243 6. Масса тела 82 кг
2. Дата тестирования 10.09.08 г. 7. Группа КТ-252
3. Ф.И.О. Иванов Е.П. 8. Дата рождения 21.04.88 г.
4. Пол  М 9. СМГ
5. Рост 172 см 10. Преподаватель Вовк Л.В.

Показатели Величи-
на Градация состояния

Функцио-
нальный 

класс
Показатели здоровья
Относительная масса тела (%) 110,8 избыточная масса 4
Артериальное давление 
(мм  рт. ст.):
систолическое 135,00 слегка повышено 2
диастолическое 55,00
Бронхиальная проходимость
 (% к ЖЕЛ) 83,72 бронхоспазма нет 4

Адаптационный потенциал 
(усл. ед.) 2,77 функциональное напряжение 3

Двигательные качества
Общая выносливость (мин. сек.) 15,37 выше средней 4
Общий скоростно-силовой потенциал (усл. ед.) 2,00 ниже среднего 2
Физическая работоспособность (усл. ед.) 0,828 средняя 3
Рейтинг 39,6

22,0 балла при максимуме 31 балл
Общая оценка  3,00 – удовлетворительно 

Таблица 2 
Динамика показателей здоровья студентов СМГ за двухлетний период учебно-воспитательного процесса 

по традиционной и экспериментальной программе  (%)
№
п/п Показатели 2007/2008 уч. г. 2008/2009 уч. г.

КГ ЭГ КГ ЭГ
1. Масса тела

оптимальная 86,1 85,2 88,7 95,6
избыточная 9,3 8,1 7,7 2,6
ожирение 4,6 3,7 2,6 0,8

2. Артериальное давление
нормальное 98,2 98,4 98,6 99,2
повышенное 1,8 1,6 1,4 0,8

3. Бронхиальная проходимость
нормальная 89,4 89,1 90,6 96,3
нарушена 11,6 11,9 10,4 5,7
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Как видно из таблицы 2, двухлетний цикл учебно-
воспитательного процесса ведет к улучшению ве-
совых показателей у студентов экспериментальной 
группы и, в меньшей степени, в контрольной группе. 

Артериальное давление в обеих группах изменяет-
ся менее четко, а бронхиальная проходимость остает-
ся нарушенной более чем у 10% контрольной группы, 
что можно объяснить широким распространением 
курения в настоящее время среди молодежи, что спо-
собствует развитию начальных степеней бронхоспаз-
ма. В таблице 3 показатель, характеризующий общую 
адаптацию организма к условиям внешней среды 
(условия жизни), является наиважнейшим в общей 
характеристике физического состояния. Его негатив-
ная динамика свидетельствует о развитии в организме 
предпатологических (донозологических) состояний. 
У обследованных студентов под влиянием 2-х летнего 
экспериментального цикла физического воспитания 
выявлены, в общем, положительные сдвиги в этом 
показателе. Это, в первую очередь, выразилось в уве-
личении числа лиц с удовлетворительной адаптацией 
на 3,4% у студентов экспериментальной группы и на 
0,9% – у студентов контрольной группы при уменьше-
нии числа студентов с неудовлетворительной адапта-
цией и ее напряжением.

В таблице 4 приведена динамика двигательных 
способностей студентов под влиянием двухлетнего 
цикла занятий физическими упражнениями.

Из таблицы 4 видно, что двухлетний цикл учебно-
воспитательного процесса в целом положительно по-
влиял на развитие физических качеств у студентов 
СМГ. Но в экспериментальной группе по всем показа-
телям результаты на порядок выше, чем в контрольной 
группе. Полученные данные подтверждают эффек-
тивность использования компьютерной технологии 
в формировании культуры здорового образа жизни, 
улучшении здоровья и физической подготовленности 
студентов специальной медицинской группы. 

Выводы.
1.Использование компьютерной информационно-

диагностической системы «Паспорт здоровья» на учеб-
ных занятиях усиливает весь учебно-воспитательный 
процесс, содействует повышению его эффективности 
во время занятий физическими упражнениями и во 
внеучебное время. 

2.Одним из главных условий эффективности про-
цесса физического воспитания студентов СМГ явля-
ются знание не только их физиологических, а и психо-
логических особенностей, что позволяет обеспечить 
дифференцированный подход и результативно решать 

Таблица 3 
Динамика показателей адаптации и физической работоспособности студентов СМГ за двухлетний 

период по традиционной и экспериментальной программе (%)
№
п/п Показатели 2007/2008 уч. г. 2008/2009 уч. г.

КГ ЭГ КГ ЭГ
1. Адаптационный потенциал

удовлетворительная адаптация 94,3 95,2 95,3 98,6
напряжение адаптации 11,0 10,2 7,6 2,3
неудовлетворительная адаптация - - - -
срыв адаптации - - - -

2. Физическая работоспособность
низкая и ниже средней 37,3 38,8 39,4 24,6
средняя 38,4 46,6 40,7 50,9
выше средней 24,3 14,6 19,9 24,5

Таблица 4
Динамика показателей двигательных способностей у студентов СМГ за двухлетний период по тра-

диционной и экспериментальной учебной программе X +s  
№
п/п Показатель Юноши 

(контрольная группа) Юноши (экспериментальная группа)

2007/2008 
уч. год

2008/2009 уч. 
год Р 2007/2008 уч. 

год
2008/2009 уч. 

год Р

1. Сгибания рук в упоре,
раз за 30 с 17,61±10,17 18,21±12,11 >0,05 18,25±10,15 23,00±7,74 >0,05

2. Поднятие туловища, 
раз за 30 с 19,73±5,11 21,97±4,72 >0,05 19,73±3,54 26,55±5,51 >0,05

3. Подтягивание, раз 7,91±4,33 9,00±5,12 >0,05 7,95±4,33 11,00±5,12 >0,05
4. Прыжок с места, см 205,91±20,9 214,8±20,55 >0,05 206,31±15,2 222,24±17,8 >0,05

5.
Общий скоростно-
силовой потенциал, 
усл.ед. 2,11±0,27 2,15±0,51 >0,05 2,11±0,30 2,23±0,28 >0,05

6. Бег 2414 м, 
мин. сек. 15,41±1,57 15,35±1,90 >0,05 13,38±2,11 13,06±1,97 >0,05
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его задачи.
3.Использование в процессе физического воспита-

ния дифференцированного подхода к студентам СМГ 
при организации и определении содержания учебных 
занятий с помощью компьютерной ИДС «Паспорт 
здоровья» повышает эффективность учебного про-
цесса и интерес к нему, содействует улучшению фи-
зической работоспособности и укреплению здоровья, 
повышению жизненной активности, обеспечивает вы-
сокий уровень овладения теоретическим материалом 
и практическими навыками во время обучения в вузе.

Дальнейшие исследования необходимо направить 
на изучение проблем преемственности здорового об-
раза жизни учащихся старших классов средних обще-
образовательных школ и студентов младших курсов 
вузов, отнесенных к СМГ.
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Перспективи застосування методики ендогенно-гіпоксичного 
дихання для вдосконалення функціональної 

підготовленості юних велосипедистів
Гаврилова Н.В., Фурман Ю.М.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Анотації:
Розглянуто терміновий вплив 
ендогенно-гіпоксичного дихання 
на функцію дихального апара-
ту спортсменів-велосипедистів 
13-16 років. Встановлено, 
що одноразове застосування 
ендогенно-гіпоксичного дихання 
сприяє покращенню максималь-
ної вентиляції легень та деяких 
показників форсованої життєвої 
ємності легень: життєвої єм-
ності легень на вдиху, миттєвої 
об’ємної швидкості в крупних та 
в мілких бронхах. Такі функціо-
нальні зміни апарату зовнішньо-
го дихання свідчать про мож-
ливість застосування методики 
ендогенно-гіпоксичного дихання 
в комплексній підготовці юних ве-
лосипедистів.

Гаврилова Н.В., Фурман Ю.М. Перспек-
тивы применения методики эндогенно-
гипоксического дыхания для со-
вершенствования функциональной 
подготовленности юных велосипедистов. 
В статье рассмотрено срочное влияние 
эндогенно-гипоксического дыхания на функ-
цию дыхательного аппарата спортсменов-
велосипедистов 13-16 лет. Установлено, 
что одноразовое применение эндогенно-
гипоксического дыхания способствует улуч-
шению максимальной вентиляции легких 
и некоторых показателей форсированной 
жизненной емкости легких: жизненной емко-
сти легких на вдохе, мгновенной объемной 
скорости в крупных и в мелких бронхах. Та-
кие функциональные изменения аппарата 
внешнего дыхания свидетельствуют о воз-
можности применения методики эндогенно-
гипоксического дыхания в комплексной под-
готовке юных велосипедистов.

Gavrylova N.V., Furman Y.M. Prospects 
of application of method endogenous-
ly-hypoxic breathing for perfection of 
functional preparedness of young bi-
cyclists. In the article urgent influence is 
considered endogenously-hypoxic breath-
ing on the function of respiratory vehicle of 
sportsmen-bicyclists 13-16 years. It is set 
that non-permanent application endoge-
nously-hypoxic breathings instrumental 
in the improvement of maximal ventilation 
of lights and some indexes of the forced 
vital capacity of lights: to the vital capac-
ity of lights on inhalation, to instantaneous 
by volume speed in large and in shallow 
bronchial tubes. Such functional changes 
of vehicle of the external breathing testify 
to possibility of application of method en-
dogenously-hypoxic breathing in complex 
preparation of young bicyclists.

Ключові слова:
велоспорт, ендогенно-
гіпоксичне дихання, спірографія.

велоспорт, эндогенно-гипоксическое 
дыхание, спирография.

cycle racing, endogenously-hypoxic 
breathing, spirography.

Вступ. 
Функціональні можливості системи зовнішнього 

дихання у велосипедистів відіграють суттєву роль у 
забезпечені належного рівня фізичної працездатності 
[7,8,10,11,14]. Під час фізичних навантажень легенева 
вентиляція велосипедистів зростає майже в 10 разів 
за рахунок збільшення дихального об’єму і частоти 
дихання. За таких умов покращується дифузійна здат-
ність альвеолярно-капілярного бар’єру, а також роз-
ширюється альвеолярна мережа капілярів. Наслідком 
активізації діяльності апарату зовнішнього дихання 
є збільшення величини поглинання організмом кис-
ню, посилення роботи дихального насосу і кардіо-
васкулярної функції діафрагми, що полегшує роботу 
серцево-судинної системи [4,7,10,11,14]. Тому одним 
із основних компонентів у фізичній підготовці вело-
сипедистів повинні виступати заходи, спрямованні 
на покращення функціональних можливостей апара-
ту зовнішнього дихання. Однак нахилене положення 
тулуба велосипедиста обмежує діяльність зовнішніх 
і внутрішніх міжреберних, а також допоміжних (дра-
бинчастих, великого і малого грудних, переднього зуб-
частого) дихальних м’язів. Це знижує можливості для 
вентиляції верхньої та середньої частин легень. Через 
розслаблення м’язів передньої стінки живота створю-
ються сприятливі умови для скорочення діафрагми, 
що сприяє посиленню черевного типу дихання (тобто 
підвищенню вентиляції нижньої частини легень). При 
цьому тривалість видиху порівняно з вдихом значно 
зростає [1,5,6,8]. Отже, враховуючи, що низька по-
садка гонщика-велосипедиста обмежує можливості 
збільшення вентиляції легень за рахунок грудного 
типу дихання, посилити об’єм дихання можна лише 
шляхом активізації черевного типу дихання.

З метою підвищення функціональних можливос-
тей дихальної системи, деякі науковці пропонують 
застосовувати методику ендогенно-гіпоксичного ди-
хання (ЕГД) [2,12,13]. Для цього використовуються 
спеціальні пристрої, зокрема тренажер дихальний 
індивідуальний «ТДІ-01» (В.Ф.Фролов, 1989), «Са-
моздрав» (Ю.М.Мішустін, 1998), «Ендогенік-01» 
(Г.І.Ходоровський зі спів., 2004) та інші.

На наш погляд апарат «Ендогенік-01» є більш до-
сконалим порівняно з іншими подібними пристроями, 
через те, що він дозволяє візуально контролювати по-
тужність видиху. Додатковий опір потоку повітря під 
час видиху через апарат призводить до зростання вну-
трібронхіального тиску, внаслідок чого рефлекторно 
розширюються бронхи та збільшується їх пропускна 
спроможність, а уповільнене видихання при майже 
незмінних параметрах вдиху викликає підвищення 
концентрації в крові вуглекислого газу [3,12,13]. Крім 
того апарат побудований таким чином, що зовнішня 
камера впливає на хімічний склад повітря, яке вдиха-
ється. Відомо, що атмосферне повітря містить близько 
21% кисню та 0,03% вуглекислого газу. Після першого 
видиху в апараті залишається повітря з вмістом кисню 
близько 16% та 4% вуглекислого газу. При черговому 
вдиху це повітря перемішується з атмосферним, змен-
шуючи вміст кисню та збільшуючи вміст вуглекисло-
го газу в повітрі яке вдихається. Тому внаслідок ди-
хання через апарат в організмі виникає стан помірної 
гіпоксії та гіперкапнії. Поступово, за рахунок трену-
вань, здійснюється збільшення тривалості дихально-
го акту й відповідно розширюється діапазон змін кон-
центрації газів між атмосферним повітрям і повітрям 
яке вдихається через апарат [2,9]. Позитивний вплив 
ЕГД проявляється також збільшенням у крові кіль-
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кості еритроцитів, насичених 2,3-дифосфогліцератом 
(2,3-ДФГ), який виступає в організмі гемоглобіновим 
модулятором. З’єднуючись з гемоглобіном, 2,3-ДФГ 
сприяє підвищенню дисоціації оксигемоглобіну, 
зменшуючи можливість виникнення дефіциту кис-
ню [2,3,12,13]. Дихання через апарат викликає також 
підвищення внутрібронхіального тиску, внаслідок 
чого відбувається розширення бронхів. Такий ефект 
дає підстави розглядати методику ЕГД як тренінг для 
нормалізації тонусу бронхіальної мускулатури. Тому 
на нашу думку застосування методики ендогенно-
гіпоксичного дихання в системній підготовці вело-
сипедистів сприятиме підвищенню функціональних 
можливостей організму.

У сучасному спорті з метою підвищення ефектив-
ності навчально-тренувального процесу використову-
ються різні дихальні методики, наприклад: гіперкап-
нічно гіпоксичне дихання (тобто дихання повітрям зі 
зменьшеним вмістом кисню та збільшеним вмістом 
вуглекислого газу), з додатковим опором під час ди-
хання, дихання через додатковий «мертвий простір», 
дихання гіпоксичними газовими сумішами та ін. Ра-
зом з тим, на даний час у системній підготовці велоси-
педистів не використовують методику ЕГД. Тому, на 
наш погляд, вивчення можливостей застосування ЕГД 
у навчально-тренувальному процесі є актуальним і 
потребує подальшого вивчення.

Робота виконана за планом НДР Вінницького дер-
жавного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: встановити терміновий вплив 

ендогенно-гіпоксичного дихання на функцію апарату 
зовнішнього дихання юних велосипедистів.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися 
наступні завдання:

Вивчити стан питання з теми дослідження.1. 
Порівняти функціональні показники дихання до 2. 
та після одноразового застосування ендогенно-
гіпоксичного дихання у підлітків-велосипедистів.

Організація дослідження. Дослідження про-
водились у Вінницькому державному педагогічно-
му університеті ім. М. Коцюбинського на кафедрі 
медико-біологічних основ фізичного виховання та 
фізичної реабілітації. В експерименті брали участь 19 
спортсменів-велосипедистів чоловічої статі груп по-
передньої та спеціалізованої базової підготовки віком 
13-16 років. Спортивний стаж досліджуваних стано-
вив 2-4 роки, а кваліфікація на рівні першого та друго-
го розрядів.

Для вирішення поставлених завдань використо-
вувалися наступні методи: огляд науково-методичної 
літератури з теми дослідження, комп’ютерна спіро-
графія з аналізом петлі «потік-об’єм» та методи ма-
тематичної статистики. З огляду на те, що терміновий 
вплив ЕГД на функціональний стан дихальної сис-
теми велосипедистів вивчався шляхом порівняння 
зв’язаних вибірок, для встановлення вірогідності від-
мінності отриманих значень застосовувався парний Т 
- критерій Вілкоксона.

Для виявлення змін в діяльності респіраторної 
системи проводили діагностику функціонального ста-
ну дихальної системи на спірографі «SPIRO» за по-
казниками:

Форсована життєва ємність легень (ФЖЄЛ).1. 
Життєва ємність легень на вдиху (ЖЄЛ вд).2. 
Об’єм форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1 3. 
).
Відношення об’єму форсованого видиху за першу 4. 
секунду до життєвої ємності легень (ОФВ1 /ЖЕЛ).
Пікова об’ємна швидкість видиху (ПОШ).5. 
Максимальна об’ємна швидкість видиху після ви-6. 
диху 25% ФЖЄЛ (МОШ 25 ).
Максимальна об’ємна швидкість видиху після ви-7. 
диху 50% ФЖЄЛ (МОШ 50 ).
Максимальна об’ємна швидкість видиху після ви-8. 
диху 75% ФЖЄЛ (МОШ 75 ).
Середня об’ємна швидкість середини ФЖЄЛ (СОШ 9. 
25-75 ).

Середня об’ємна швидкість кінця ФЖЄЛ 10. 
(СОШ 75-85 ).

Максимальна вентиляція легень (МВЛ)11. 
З метою вивчення одноразового впливу ендогенно-

гіпоксичного дихання на функціональний стан спортс-
менів визначалися початкові показники функції ди-
хальної системи, після чого застосовувалась методика 
ЕГД. Спортсмени дихали через апарат «Ендогенік-01» 
протягом п’яти хвилин. При цьому тривалість вдиху 
становила 2-3с, а видиху 13-15с. По завершенню се-
ансу дихання знову реєструвалися показники спіро-
графії.

Об’єкт дослідження: функціональний стан ди-
хальної системи велосипедистів.

Предмет дослідження: терміновий вплив 
ендогенно-гіпоксичного дихання на  функцію ди-
хального апарату спортсменів-велосипедистів 13-16 
років.

Результати дослідження. 
Результати дослідження засвідчили, що одноразо-

ве застосування ЕГД з використанням апарату «Ен-
догенік-01» сприяє покращенню деяких показників 
спірографії, які відображають функцію дихальних 
м’язів та бронхіальну прохідність, а саме: ЖЄЛ вд, 
л, де Ткр=44,5та МОШ 25, л/с, де Ткр=33; МОШ 75, 
л/с, де Ткр=44,5 (Р≤0,05); МВЛ, л, де Ткр=30 (Р≤0,01) 
(табл.1).

Слід відзначити, що після одноразового застосу-
вання ЕГД, покращення показників спірографії, які 
характеризують функціональні можливості дихальної 
мускулатури, зареєстровано не у всіх досліджуваних 
спортсменів: у 57% юнаків покращились показники 
ФЖЄЛ, ОФВ1, ПОШ, МОШ 75, МВЛ; у 63% - ЖЄЛ 
вд, ОФВ1 /ЖЕЛ (індекс Тіффно), МОШ 50, СОШ 
25-75; у 68% - МОШ 25; у 79% - СОШ 25-75 (рис.1).

На наш погляд позитивний вплив ЕГД на функцію 
апарату зовнішнього дихання велосипедистів може 
проявлятися не лише покращенням бронхіальної про-
хідності та функціональних можливостей дихальних 
м’язів. Під час тренувань велосипедиста різко зрос-
тає глибина дихання, що сприяє посиленню діяль-
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ності дихального насосу і кардіоваскулярної функції 
діафрагми, унаслідок чого покращується повернення 
венозної крові до серця. Тому підвищення функції 
дихальних м’язів під впливом ЕГД можна розцінюва-
тися як фактор позитивного впливу на працездатність 

велосипедиста.
За даними В.В. Михайлова [6] активізація роботи 

апарату зовнішнього дихання спортсменів супрово-
джується значним підвищенням споживання кисню 
дихальними м’язами, що обмежує працездатність 

Таблиця 1
Вплив ендогенно-гіпоксичного дихання на деякі показники спірографії у юних велосипедистів (n=19)

№ Показники  спірографії Критерій Т-Вілкоксона Р

1. ФЖЕЛ, л 69,5 Р≥0,05

2. ОФВ1, л 55,5 Р≥0,05

3. ЖЕЛ вд, л 45,5 Р≤0,05

4. МОШ 25, л/с 33 Р≤0,05

5. МОШ 50, л/с 84,5 Р≥0,05

6. МОШ 75, л/с 44,5 Р≤0,05

7. СОШ 25-75, л/с 53 Р≥0,05

8. СОШ 75-85, л/с 74.5 Р≥0,05
9. МВЛ, л 30 Р≤0,01
10. ОФВ1/ЖЕЛ, л 49,5 Р≥0,05

11. ПОШ, л/с 64 Р≥0,05

Рис.1.Кількість велосипедистів у (%), в яких ЕГД викликало підвищення МВЛ та показників ФЖЕЛ.
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інших м’язових груп. Тому можна припустити, що 
застосування методики ЕГД шляхом полегшення 
проходження повітря через бронхи, зменшить енер-
говитрати на роботу дихальних м’язів, внаслідок 
чого зросте можливість використання кисню іншими 
м’язовими групами.

Виходячи з наукової інформації про те, що збіль-
шення в еритроцитах 2,3-ДФГ зменшує спорідненість 
кисню до гемоглобіну, а також підвищує дифузію 
кисню через альвеолярно-капілярний бар’єр, можна 
сподіватися, що системне, тривале використання ЕГД 
юними велосипедистами сприятиме зростанню ае-
робної продуктивності організму.

Висновки: 
Одноразове застосування ЕГД викликає позитивні 

зміни функції апарату зовнішнього дихання, які про-
являються покращенням роботи дихальних м’язів та 
прохідності повітря через бронхи малого та крупного 
калібру.

Перспективи подальших досліджень будуть спря-
мовані на розробку методики застосування ЕГД у тре-
нувальному процесі юних велосипедистів. 
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Теоретико-методологічні засади ідеї педагогічної 
взаємодії учасників навчального процесу

Гончар О.В.
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Анотації:
Розглянуті теоретико-методоло-
гічні засади дослідження розви-
тку ідеї педагогічної взаємодії 
учасників навчального процесу в 
системі вищої освіти другої поло-
вини ХХ століття. На сучасному 
етапі розвитку педагогічної теорії 
й гуманізації вищої освіти відчува-
ється гостра необхідність у пере-
осмисленні історичної спадщини 
педагогічного знання про педаго-
гічну взаємодію викладача й сту-
дентів. А дослідження будь-якого 
феномена не може бути повним і 
якісним без розуміння філософії 
й логіки його становлення.

Гончар О.В. Теоретико-методологические 
основы идеи педагогического взаимо-
действия участников учебного процесса. 
Рассмотрены теоретико-методологические 
основы исследования развития идеи пе-
дагогического взаимодействия участников 
учебного процесса в системе высшего обра-
зования второй половины ХХ столетия. На 
современном этапе развития педагогиче-
ской теории и гуманизации высшего образо-
вания ощущается острая необходимость в 
переосмыслении исторического наследства 
педагогического знания о педагогическом 
взаимодействии преподавателя и студентов. 
А исследование любого феномена не может 
быть полным и качественным без понима-
ния философии и логики его становления.

Gonchar O.V. Theoretical and method-
ological foundations of pedagogical 
interaction of the educational process 
participants. Theoretical and methodolog-
ical foundations of pedagogical interaction 
of  the educational process participants 
at the system of higher school in the XX 
century are investigated. At the modern 
stage of  pedagogical theory and human-
ization of higher education development it 
becomes aware of the burning necessity of 
reconsideration of historical inheritance of 
pedagogical knowledge about pedagogical 
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perfect and qualitative without understand-
ing of philosophy and logic of its formation.
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Вступ.1

У добу загострення глобальних проблем та пере-
творень, що відбуваються в економічній, політичній, 
соціальній та духовній сферах життя суспільства, не 
має нічого актуальнішого, ніж конструктивне уявлен-
ня людиною самої себе, світу, громадської активності 
в майбутньому, пробудження творчого потенціалу. 

Вищезазначене неминуче вимагає оновлення зміс-
ту навчання в вищих учбових закладах, змін і рефор-
мування форм педагогічної взаємодії, характеру сто-
сунків викладача і студента. У зв’язку з цим якість 
підготовки спеціаліста у сучасних умовах визнача-
ється не тільки рівнем його знань, а й професійними 
навичками, що дозволяють творчо вирішувати про-
блеми, активно взаємодіяти з людьми на основі вста-
новлення суб’єкт-суб’єктних відносин. 

Сьогодні відчувається потреба в усвідомленні ак-
туального стану педагогіки взаємодії, що обумовлено 
запитами сучасності. Але, осмислення будь-якого фе-
номена не буде повним і якісним без розуміння філо-
софії та логіки його становлення й розвитку.

Як свідчить проведений аналіз останніх дослі-
джень і публікацій, в останні десятиріччя проблема 
педагогічної взаємодії викладачів і студентів продук-
тивно розробляється в різних аспектах.

Поява нових філософських підходів уможливлює 
більш об’єктивне переосмислення вічних питань та 
понять, глибше розуміння коріння феномену «педаго-
гічної взаємодії»,  яке за своєю специфікою є приклад-
ним. На це вказують сучасні українські вчені - педа-
гоги А. Бойко, А. Добрович, І. Дубровіна, В.Дяченко, 
С. Золотухіна, Н.  Єлізарова, Т. Сущенко, М. Фрумін, 
Є.Чудінова та ін.. Педагогічне осмислення поняття 
«педагогічна взаємодія» в радянській педагогіці одер-
жало в роботах В. Загвязинського, Л. Левшина, Х. 
Лійметса та ін.

Водночас, незважаючи на широке коло існуючих 
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досліджень науковців як радянської епохи, так і су-
часних українських та закордонних вчених, які розви-
вають різні аспекти педагогічної взаємодії, сьогодні 
відчувається гостра потреба в усвідомлюванні акту-
ального стану педагогіки взаємодій, що обумовлено 
запитами сучасності. 

Отже, актуальність дослідження визначається за-
требуваністю переосмислення історичної спадщини 
педагогічного знання про взаємодію викладача і сту-
дентів на сучасному етапі розвитку педагогічної тео-
рії та гуманізації вищої освіти, яке не може бути по-
вним і якісним без розуміння філософії та логіки його 
становлення й розвитку.

Робота виконана за планом НДР Харківської дер-
жавної академії дизайну і мистецтв.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає у розкритті теоретико-

методологічних засад ідеї педагогічної взаємодії учас-
ників навчального процесу в системі вищої освіти 
другої половини ХХ століття. 

Результати дослідження. 
Необхідність розглянути поняття «взаємодії» з 

філософської точки зору продиктована, насамперед, 
об’єктивністю та універсальністю самого поняття. 
Філософи підкреслюють, що без здібності до взаємодії 
матерія не могла б існувати. Без вивчення взаємодії у 
загальному й конкретному прояві не можна зрозуміти 
ні властивостей, ні структури, ні законів дійсності. 
Як справедливо зауважував І. Гете, «жоден феномен 
не пояснюється сам по собі й із самого себе» [3, 334]. 
Будь-який об'єкт може бути зрозумілий і визначений 
лише в системі відносин і взаємодії з іншими на-
вколишніми явищами, їхніми частинами, сторонами 
й властивостями. Пізнання речей означає пізнання 
їхньої взаємодії і саме є результатом взаємодії між 
суб'єктом і об'єктом..

Так, у філософському словнику «взаємодія» тлу-
мачиться, як «філософська категорія, що відображає 
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особливий тип відношення між об’єктами, при якому 
кожний з об’єктів діє (впливає) на інші об’єкти, при-
водячи їх до зміни, водночас зазнає дії (впливу) з боку 
кожного з цих об’єктів, що, в свою чергу, зумовлює 
зміну його стану [9, 77-78].

В історії філософії і науки категорія «взаємодії» 
набула істотного значення ще в античності, зокрема 
в концепціях Демокрита, Епікура, Платона та ін.». [9, 
78]. 

Платон стверджував, що «все, що володіє за сво-
єю природою здатністю впливати на що-небудь інше 
або зазнавати хоч найменший вплив, нехай від чого-
небудь досить незначного й тільки раз, все це дійсно 
існує» [7, 316]. Розглядаючи «взаємодію» через вплив 
і сприйняття, великий філософ подав особливу систе-
му процесу взаємодії, в основі якої  покладена законо-
мірна зміна страждання (коли об’єкт пасивний, тобто 
підлягає впливу) і дії (коли саме об’єкт впливає, тоб-
то активний). Важливо те, що філософські настанови 
Платона є безумовним джерелом сучасного педаго-
гічного процесу вищої школи, основаного на суб’єкт 
- суб’єктних відносинах викладача і студента. 

Своєрідний розвиток концепції  суб’єкт - суб’єктних 
відносин отримала у роботах І. Канта. Іммануїл Кант 
вперше детермінував спілкування, спираючись на 
«взаємодію» як на процес чергування активного та 
пасивного, що також знайшло свій відгук у лінгвіс-
тичній теорії комунікації [4], яка торкається таких 
проблем як варіативність інтерпретацій, вербального 
та невербального та ін. [9, 137 ]. До того ж він розро-
бив класифікацію ознак здійснення взаємодії в різних 
сферах. Взаємодія з реальним світом можлива тільки 
через його пізнання, тому, на думку філософа,  треба 
не вчити думкам, а вчити думати. 

Але самостійності категорія «взаємодії» набула 
саме в роботах видатного німецького філософа Г.В.Ф. 
Гегеля. 

Вихідним пунктом філософської концепції Гегеля 
є тотожність буття та мислення. Він, уподібнюючи 
діалектику і взаємодію, останню розглядав як процес, 
при якому через явища відштовхування і тотожності 
має місце перетворення речей та явищ [2, 39-94].

Ланцюг взаємодії ніде не обірваний, вона не має 
ні початку, ні кінця. Кожне явище - лише ланка загаль-
ного ланцюга взаємодія. Принцип взаємодія конкре-
тизується у вченні про причинність. Саме взаємо-
дія визначає відношення причини й наслідку: об'єкт 
впливу причини не пасивна - він реагує й тим самим 
причинність переходить у взаємодію Кожна із взаємо-
діючих сторін виступає як причина іншої і як наслідок 
одночасного зворотного впливу протилежної сторони. 
«Найближчим образом взаємодія представляється вза-
ємною причинністю припущених, зумовлюючих один 
одного субстанцій; кожна є щодо іншої одночасно й 
активна й пасивна субстанція» [1, 691]. Взаємодія 
обумовлює розвиток об'єктів. 

На думку Гегеля, через пізнання відношення то-
тожності та відмінності виявляється суперечність. 
Саме Взаємодія протилежностей, суперечність, є най-
глибшим корінням, основою й кінцевою причиною 

виникнення, саморуху й розвитку об'єктів, їхнього 
породження або їхніх виникнень. Самодостатня Вза-
ємодія природних сил і процесів як джерело саморуху 
й розвитку речей виключає втручання надприродних 
«абсолютних» джерел руху й організації матеріально-
го світу. Кожна форма руху матерії має у своїй осно-
ві певні типи взаємодії структурних елементів. При 
цьому взаємодія частин системи, що розвивається, є 
одночасно й регулюючим, керуючим чинником, що 
визначає напрямок її розвитку. А кожній певній систе-
мі притаманні особливі типи взаємодії. 

У працях В. Леніна «Філософські зошити» та 
Ф.Енгельса «Діалектика природи» були викладе-
ні принципово важливі положення, що стосуються 
діалекико-матеріалістичного розуміння категорії вза-
ємодії та її принципів. На думку Ф.Енгельса, «вза-
ємодія є істиною (кінцевою причиною)»  усього, що 
існує, за якою немає інших, більш фундаментальних 
властивостей, тобто «Ми не можемо піти далі пізнан-
ня цієї взаємодії саме тому, що за ним нею чого біль-
ше пізнавати» [5, 546]. Так, взаємодія - це не тільки 
вихідний, але й кінцевий пункт пізнання. 

Категорія взаємодія займає фундаментальне міс-
це в концептуальному апарату сучасного теоретич-
ного мислення. Так, взаємодія, як одна з базисних 
філософських, онтологічних категорій, є феноменом 
зв’язку, переходу, розвитку різних об’єктів під впли-
вом один на інший. Взаємодія -  це вихідна, початкова 
категорія. 

Цікавою є думка А. Леонтьєва, який, розглядаючи 
взаємодію у діалектичному плані, підкреслює її ха-
рактер у живій природі. Вчений відзначає, що «життя 
є процес особливої взаємодії певним способом органі-
зованих тіл». Чим вище організація «тіл», тим склад-
ніше ця взаємодія. Саме певні, більш складні форми 
Взаємодії характеризують життя суспільства. За ви-
значенням Маркса, суспільство - це «продукт взаємо-
дії людей» [6, 402]. Категорія Взаємодія є істотним 
методологічним принципом пізнання природних і 
суспільних явищ. Щоб дійсно розкрити суть об’єкта, 
необхідно виявити його закономірні Взаємодії. У 
будь-якій цілісній системі взаємодія супроводжується 
взаємним віддзеркаленням тілами властивостей, в 
результаті чого вони можуть мінятися. В об’єктивному 
світі вони виділяють безліч форм взаємодії, а саме 
«загальний зв’язок явищ», «рух», «функціональну 
залежність» та інші.

Отже, взаємодія – це складний багатобічний 
процес, у ході якого має місце взаємозмінювання 
суб’єктів, що зумовлено їх взаємовпливом. Взаємодія, 
маючи безперервний характер, виявляє собою дії, що 
послідовно виконуються активними суб’єктами, які 
мають обґрунтовану задану ціль, реформує об’єктивну 
дійсність та вимагає творчий підхід.

Становище у сучасному світі характеризується 
кризами, що відбуваються в різних сферах суспільної 
життєдіяльності людини. Глобальне поширення 
нестабільності та нестійкості кидає виклик пануючій 
в науці методологічній парадигмі, заснованої на 
пріоритеті лінійності, стабільності й стійкості. 
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Рішення подібних завдань вимагає розробки нової 
системної парадигми, розкриття законів виникнення 
нових форм та організаційних структур.

Звідси стає зрозумілим нестримне зростання 
інтересу, що спостерігається в останні роки,  до 
міждисциплінарного напрямку, який отримав назву 
«синергетика». Синергетика - молода наука, яка 
виникла на стику різних наукових шкіл в 60-70-х рр. 
XX століття. Сьогодні вже навіть неможливо назвати 
галузь знання, у якій не проводилися б дослідження 
під рубрикою синергетики.

Доречно буде зауважити, що одна з причин 
виникнення синергетики зумовлена суперечливістю 
поглядів стосовно діалектики, що існує в сучасній 
літературі з філософії, а саме від беззастережного 
визнання істинності її принципів, законів і категорій 
до безапеляційного і категоричного заперечення будь-
якої наукової вартості діалектики на всіх історичних 
етапах її розвитку, особливо діалектики радянського 
періоду.

Одним з гострих критиків діалектики у філософії 
Гегеля і Маркса був К.Поппер. Особливо різко 
Поппер критикує вчення Гегеля про універсальний 
характер суперечностей як джерело зміни, руху і 
розвитку, про взаємне заперечення протилежностей 
за формулою «теза – антитеза – синтез» згідно із 
законом заперечення. під впливом рясної і не завжди 
конструктивної і доказової критики діалектики, 
що міститься в численних публікаціях останнього 
десятиріччя, у підручниках з філософії, виданих в 
цей час, розділи про діалектику, як правило відсутні. 
Крім того, багатьма філософами відзначається, що 
формаційний підхід до вивчення розвитку суспільства 
в усі періоди історії людства, розроблений марксизмом, 
має обмежений характер, бо має певну пізнавальну і 
методологічну вартість лише стосовно раннього етапу 
існування капіталістичного суспільства. 

Переважна кількість науковців, що серйозно 
розробляють синергетичну проблематику, показує, 
що синергетика досліджує насамперед складні 
самоорганізуючі системи, при цьому наголос 
робиться на пізнанні їх внутрішніх властивостей. 
Синергетичний підхід до їх вивчення ґрунтується 
на цілісному, системному аналізі досліджуваних 
об’єктів. Синергетика проголошує принцип, за яким 
активність управління можлива лише в тому випадку, 
коли ми осягаємо джерело саморозвитку і внутрішні 
властивості системи. Для синергетики важливо 
не тільки врахувати постійно мінливі внутрішні 
і зовнішні умови, а й діяти відповідно до законів 
еволюції об’єкта. Синергетика не замінює діалектику, 
а тільки розширює, поглиблює і конкретизує діапазон 
її методологічних можливостей.

Базові напрямки, звідки синергетика взяла свій 
початок - це брюссельська школа И. Пригожиіна, 
який розглядає самоорганізацію у фізичних і хімічних 
процесах; школа Г. Хакена, що вивчає лазери; 
радянська школа В. Арнольда й Р.Тома, що розробляє 
математичний апарат для опису катастрофічних 
процесів, школа А. Самарского й С. Курдюмова, 

що будує теорію самоорганізації на основі 
обчислювального експерименту; біофізична школа М. 
Волькенштейна й Д. Чернявского й ін.

Винахідником терміна “синергетика” є професор 
Штутгартського університету й директор Інституту 
теоретичної фізики й синергетики Герман Хакен. Сам 
термін «синергетика» походить від грецького «synerge-
tikos» («syn» - обопільно; «ergos» - «дія») [11] – спільний, 
обопільно діючий, сприяння, співробітництво, 
«дія разом». За Хакеном, синергетика займається 
вивченням систем, що складаються з величезної 
кількості частин, компонентів або підсистем, тобто 
деталей, складним чином взаємодіючих між собою. 
Так, німецький дослідник Г. Хакен вважає, що для 
знаходження загальних принципів, що керують 
процесами самоорганізації, необхідний комплекс 
найрізноманітніших дисциплін. У науці вже існують 
загальні закономірності виникнення просторово-
часових структур різних систем, їх самоорганізації і 
функціонування [10, 28-29].

Поняття «синергетика» у довідковій літературі з 
філософії та спеціальних працях, присвячених аналі-
зові змісту і обсягу синергетики, – це напрям і загаль-
нонаукова програма міждисциплінарних досліджень, 
котрі вивчають процес самоорганізації та становлення 
нових упорядкованих структур у відкритих фізичних, 
біологічних, соціальних, когнітивних, інформаційних, 
екологічних та інших системах. Слово «синергетика», 
яке визначається як «спільна дія», підкреслює узго-
дженість функціонування частин, що відбивається в 
поводженні системи як цілого.

Таким чином, зародившись як критика діалектики 
на основі досліджень фізичних і математичних про-
цесів, синергетика згодом знайшла своє застосування 
у вивченні більше складних і багатоскладних систем, 
якими є соціальні структури й процеси. Виникнення 
синергетики, як нового напрямку в науці, зумовлено 
самим розвитком науки в другій половині ХХ ст..

Так, згідно з уявленнями класичної науки розви-
ток усіх явищ і процесів є строго детермінованим: 
він іде від причини до наслідку, який стає причиною 
іншого наслідку і так до нескінченності. Зміст на-
слідку повністю визначається причиною. Причинно-
наслідковий ланцюг є неперервним і лінійним. При 
цьому процеси, що відбуваються у світі, уявлялись як 
передбачувані  на необмежено великі проміжки часу. 
А випадковість виключалась як щось зовнішнє і не-
суттєве. Крім того, еволюція розглядалась як процес, 
що не має відхилень, повернень, побічних ліній. Роз-
виток тлумачився як безальтернативний. 

Сучасна картина світу істотно відрізняється від 
картини світу, що ґрунтувалася на класичній науці. 
Згідно з посткласичною наукою люди живуть у прин-
ципово нестаціонарному всесвіті, у якому нерозривно 
пов’язані три поняття: випадковість, незворотність, 
унікальність. 

Всесвіт – це не механізм, одного разу укладений на 
всі часи і доля якого визначена раз і назавжди, а систе-
ма, що безперервно розвивається і самоорганізується. 
Значення відкриття певних закономірностей проце-
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сів самоорганізації та реорганізації складних систем 
синергетикою полягає в тому, що радикально зміни-
лося розуміння відношень між гармонією і хаосом, 
упорядкованістю і безладдям. Хаос не є абсолютною 
антитезою гармонії і виключно руйнівною силою, а є 
перехідним станом від одного рівня упорядкованості 
до іншого, більш високого рівня гармонії. Цей висно-
вок, одержаний спочатку при вивчені термодинаміч-
них систем засновниками синергетики Іллею Приго-
жиним, Гансом Хакеном та Сергієм Курдюмовим, був 
розповсюджений і на соціокультурні процеси. Спи-
раючись на синергетику, філософія долає фрагмента-
ризм філософського дискурсу, що склався у першій 
половині ХХ ст..,

Особливістю об’єктів, що розглядаються сучасною 
наукою, на думку бельгійського вченого Іллі Приго-
жина (нар. 1917 р. в Росії, Нобелевська премія в галузі 
хімії – 1977 р.), є те, що люди переходять від рівно-
важних умов до унікального і специфічного. Наука 
нині знову відкриває час, і в цьому, за Пригожиним, 
ключ до розуміння фундаментального перегляду на 
науку, на наукову раціональність, на роль і місце на-
уки в системі людської культури, що відбувся у другій 
половині ХХ ст.. 

Отже, з наведеного можна зазначити, що синер-
гетика є сучасною теорією самоорганізації, нове 
світобачення, пов’язане з дослідженням феноменів 
самоорганізації, нелінійності, нерівноваженості, гло-
бальної еволюції, вивченням процесу становлення 
порядку через хаос (Пригожин), незворотності часу, 
нестійкості як основоположної характеристики про-
цесів еволюції. 

 Конструктивність застосування нової синерге-
тичної методології до освіти беруть свої джерела ще 
в 70-х рр. XX століття. Основи «синергетики освіти» 
були розгорнуті в доповіді професора Г. Шефера, де 
була відбита природа, що самоорганізується, дослі-
джуваної соціальної системи. 

Як вже зазначалось, проблемне поле синергетики 
центрується навколо поняття «самоорганізації», орі-
єнтуючись на осягнення сутності, принципів організа-
ції і еволюції останньої. В контексті освіти це означає 
самоосвіту. Синергетика пропонує специфічні методи 
навчання: самоосвіта, нелінійний діалог, що спонукає 
навчання, навчання як адаптивна модифікація, на-
вчання як фазовий перехід і ін.

Парадигма самоорганізації, тобто синергетична 
парадигма, спричиняє новий діалог людини із приро-
дою. Вона приводить також до нового діалогу людини 
із самим собою і з іншими людьми. Нелінійна ситуа-
ція пов'язана з невизначеністю й можливістю вибору. 
Здійснюючи вибір подальшого шляху, суб'єкт орієн-
тується на один із власних шляхів еволюції складної 
системи, з якою він має справу, а також на свої цін-
нісні переваги. Він обирає найбільш сприятливий для 
себе шлях, що у той же час є одним зі спектра шляхів, 
обумовлених внутрішніми властивостями цієї склад-
ної системи, або одним з реалізованих у ній шляхів. 
Тому синергетику можна розглядати як оптимістич-
ний спосіб оволодіння нелінійною ситуацією.

Нелінійний діалог припускає, що процес навчан-
ня, спосіб зв'язку того, хто навчає й научуваного, 
може бути представлений як нелінійна ситуація від-
критого діалогу, прямого і зворотного зв'язку. Останнє 
означає, що завдяки спільній активності в такого роду 
ситуації викладач і студент починають функціонувати 
з однією швидкістю, жити в одному темпі. Навчання 
стає інтерактивним, як про це пишуть Умберто Ма-
турана, Гордон Паск і Франциско Варела. Не тільки 
викладач учить студента, але й, навпаки, научуваний 
вчить педагога, вони стають кооперирующими один 
з одним, паритетними співробітниками. Педагог по-
винен навчитися бачити, що «ховається» за научу-
ваним і навчитися розуміти його. У результаті про-
цесу навчання глибоко перебудовуються особистості 
суб’єктів навчального процесу. Виходячи із синерге-
тичної точки зору, як показує Скотт Келсо, навчан-
ня протікає як «специфічна видозміна вже існуючих 
паттернів поводження в напрямку того завдання, що 
треба буде розв'язати». Так, у процесі навчання незна-
ючий перетворюється у знаючого, отже, змінюється й 
сам викладач.

Синергетичний підхід до освіти полягає в стиму-
люючій, або пробуджуючій формі навчання. При цьо-
му освіта бачиться як процес відкриття самого себе або 
співробітництва із самим собою та з іншими людьми. 
Щоб діяти найбільш ефективно, треба надавати увагу 
умовам діяльності, тобто діяти в потрібний час і в по-
трібному місці. Загалом, вчені виділяють такі напрям-
ки реалізації принципів синергетики в освіті: 1) синер-
гетика освітнього процесу як процесу становлення й 
розвитку суб'єкта освітньої діяльності; 2) зміна змісту 
освіти відповідно до необхідності формування осно-
вних понять синергетики через знайомство зі світом 
складних нелінійних систем, визначення цих понять 
і перенесення їх на інші галузі знання (соціального, 
економічного, гуманітарного). 3) перехід організації 
педагогічної взаємодії суб'єктів освітньої діяльності в 
особистісно-паритетну площину їх відносин. 

Втім, головна проблема пробуджуючого навчання 
полягає у тому, як управляти, не керуючи, як малим 
резонансним впливом підштовхнути систему на один 
із власних і сприятливих для людини шляхів розви-
тку, як забезпечити самокерований розвиток. Краще 
керування - це самоврядування. Ще даосисти гово-
рили, що гарно того правителя, що управляє якнай-
менше. Головне - не передача знань, але оволодіння 
способами поповнення знань і швидкої орієнтації в 
розгалуженій системі знання, способами самоосвіти. 
З погляду теорії хаоса синергетика вирішує питання, 
як переборювати явища хаосу, не шляхом протидії, а, 
навпаки, роблячи симпатичним, творчим, перетворю-
ючи усі неорганізовані й спонтанні устремління на-
учуваного в бажання, що породжує іскри креативних 
інновацій. 

Висновки
Так, узагальнення результатів дослідження 

теоретико-методологічних основ розвитку ідеї пе-
дагогічної взаємодії учасників навчального процесу, 
дозволяють дійти наступних висновків та перспектив 
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подальшої розвідки. 
Взаємодія є сутнісною характеристикою освітньо-

го процесу, особливий тип відносин його суб'єктів, 
процес діяльнісного й особистісного обміну між ви-
кладачами й студентами, що постійно розвивається, 
процес інтеграційної діяльності суб'єктів, що містить 
у собі цільовий, мотиваційний, діяльнісний і процесу-
альний аспекти. Суть взаємодії складається в нероз-
ривності прямого й зворотного поперемінного впли-
вів суб'єктів один на іншого.

Поява нових філософських підходів уможливлює 
більш об’єктивне переосмислення вічних питань та 
понять, глибше розуміння коріння явища «педагогіч-
ної взаємодії», яке за своєю специфікою є приклад-
ним. Синергетична теорія може бути використана як 
новий методологічний базис для дослідження майбут-
нього, для глобального моделювання й побудови сце-
наріїв розвитку освіти. Освіта, побудована на прин-
ципах синергетики, найбільш ефективно відповідає 
потребам всебічного розкриття здатностей особис-
тості й способам безперервної самоосвіти. На основі 
синергетики також можливе зближення гуманітарної 
й природничо-наукової освіти. 

Таким чином, виходячи з філософського аналізу 
поняття «взаємодії», під суб’єкт – суб’єктними відно-
синами , на нашу думку, слід розуміти такий тип від-
носин, при яких викладач та студент(и) сприймають 

один одного як рівноправні партнери спілкування, за 
умов закономірної зміни активної  («впливу») та па-
сивної («сприйняття») позицій.
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Лікувальна верхова їзда як засіб фізичної реабілітації 
дітей з церебральним паралічем

Добровольська М.В.
Класичний приватний університет

Анотації:
Оцінено вплив лікувальної верхо-
вої їзди на функціональний стан 
опорно-рухового апарату дітей. У 
експерименті брало участь 20 дітей 
з церебральним паралічем у віці 
9-10 років. До стандартної програ-
ми фізичної реабілітації додатково 
включено лікувальну верхову їзду. 
Верхова їзда застосовувалась 3 
рази на тиждень, курсом з 40 про-
цедур. Кількість вправ і конкретні 
види вправи вибираються в кожному 
випадку індивідуально. В експери-
ментальній групі блоках «повзання» 
середній результат зріс на 3,2 балів, 
«сидіння» - на 5,2 балів, «ходьба» - 
на 3,4 балів, «на одній нозі» - на 1,35 
балів. Середня різниця між вторин-
ними показникам тестування за бло-
ками була вищою в експерименталь-
ній групі: оцінка «повзання» - вища 
на 1,4 балів, «сидіння» - на 2,6 бала, 
«ходьби» - на 2,3 бала, «на одній 
нозі» - на 1,1 бала.

Добровольская М.В. Лечебная верховая 
езда как средство физической реабили-
тации детей с церебральным параличом. 
Оценено влияние лечебной верховой езды 
на функциональное состояние опорно-
двигательного аппарата детей. В экспери-
менте принимало участие 20 детей с цере-
бральным параличом в возрасте 9-10 лет. К 
стандартной программе физической реаби-
литации дополнительно включено лечебную 
верховую езду. Верховая езда применялась 
3 раза на неделю, курсом по 40 процедур. 
Количество упражнений и конкретные виды 
упражнения выбираются в каждом случае 
индивидуально. В экспериментальной груп-
пе в блоках «ползание» средний результат 
возрос на 3,2 баллов, «сидение» - на 5,2 
баллов, «ходьба» - на 3,4 баллов, «на одной 
ноге» - на 1,35 баллов. Средняя разность 
между вторичными показателям тестирова-
ния по блокам была высшей в эксперимен-
тальной группе: оценка «ползание» - выше 
на 1,4 баллов, «сидение» - на 2,6 балла, 
«ходьба» - на 2,3 балла, «на одной ноге» - 
на 1,1 балла.

Dobrowolska M.V. Medical riding 
as mean of physical rehabilitation 
of children with a cerebral paraly-
sis. Influence of the medical riding is 
appraised on the functional state of 
locomotorium of children. In an experi-
ment took part 20 children with a cere-
bral paralysis in age 9-10 years. To the 
standard program of physical rehabili-
tation the medical riding is additionally 
included. Riding was used 3 times for 
a week, by a course for 40 procedures. 
The amount of exercises and concrete 
types of exercise get out in every case 
individually. In an experimental group 
in blocks «crawl» a middle result grew 
on 3,2 marks, «seat» - on 5,2 marks, 
«walking» - on 3,4 marks, «on one leg» 
- on 1,35 marks. Middle difference be-
tween the second testing indexes on 
blocks was higher in an experimental 
group: an estimation is a «crawl» - 
higher on 1,4 marks, «seat» - on 2,6 
mark, «walking» - on 2,3 mark, «on one 
leg» - on 1,1 mark.

Ключові слова:
верхова їзда, церебральний параліч, 
нижня параплегія, моторні функції, 
реабілітація.

верховая езда, церебральный паралич, 
нижняя параплегия, моторные функции, 
реабилитация.

medical riding, cerebral paralysis, 
lower paraplegia, motor functions, 
rehabilitation.

Вступ.1

Найпоширенішою патологією серед захворю-
вань нервової системи серед дитячого населення є 
церебральний параліч [6]. Нижня параплегія в 100% 
випадків знижує рівень та якість життя хворих з це-
ребральним паралічем, і, на думку багатьох авторів 
[1,4,5], основним засобом соціалізації для них є фі-
зична реабілітація. Відомо багато засобів фізичної 
реабілітації, що застосовуються при цьому захворю-
ванні, але найменш дослідженим і відповідно впрова-
дженим у практику є лікувальна верхова їзда.

Лікувальна верхова їзда (райттерапія, іппотерапія) 
є однією з форм лікувальної фізкультури. Про іппо-
терапію було відомо з античних часів, ще Гіппократ 
стверджував, що поранені швидше поправляються, 
якщо їздять верхи, при цьому вчений надавав особли-
вого значення ритмічному і плавному руху коня.

Лікувальна верхова їзда  це дуже ефективний метод 
психічної та фізичної відновлення. Фахівці вважають 
[1-3], що іппотерапія особливо ефективна в дитячій 
реабілітаційної практиці, в зокрема в роботі з дітьми, 
що страждають порушеннями опорно-рухового апа-
рату і психосоціального статусу.

Заняття лікувальною верховою їздою покращують 
статико-локомоторну функцію за рахунок врегулюван-
ня м'язового тонусу в зв'язку з частковим зниженням 
спастичності дитини, температура коня більша люд-
ської на 1,5 градуси, що допомагає зменшенню спас-
тичності м’язів всього тіла. У дітей з'являється само-
стійність, впевненість у своїх можливостях і негласне 
змагання один з одним, зацікавленість і величезне 
бажання самим брати участь у процесі лікування, що 
© Добровольська М.В., 2010

стає величезною рушійною силою в їх оздоровленні.
На жаль спостерігається недостатність робіт при-

свячених експериментальній оцінці ефективності за-
стосування лікувальної верхової їзди у процесі фізич-
ної реабілітації дітей з церебральним паралічем.

Робота виконана за планом НДР Класичного при-
ватного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було обґрунтування та експе-

риментальна оцінка ефективності застосування ліку-
вальної верхової їзди у процесі фізичної реабілітації 
дітей з церебральним паралічем.

Дослідження проводився на базі фермерського 
господарства «Широкий  простір», с.Широке, м. Запо-
ріжжя з жовтня 2009 по квітень 2010 року. У експери-
менті брало участь 20 дітей з церебральним паралічем 
у віці 9-10 років з нижньою параплегією. Учасники 
дослідження були розділені на дві рівні по кількості 
групи – експериментальну і контрольну (по 10 дітей 
кожна).

Для оцінки ефективності засобів фізичної реабілі-
тації у всіх дітей обох груп на початку та в кінці до-
слідження було оцінено рівень моторних функцій за 
шкалою Козявкіна В. І.

Програма лікувальної верхової їзди у дітей з цере-
бральним паралічем.

Завдання реабілітації:  стимуляція опорної функції 
долонь та рук;  корекція  порочних установок опорно-
рухового апарату; формування вестибулярних реакцій 
і координаційних рухів; нормалізація м'язового тону-
су;  поліпшення м'язово - суглобового відчуття; поліп-
шення діяльності серцево-судинної, дихальної систе-
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ми; поліпшення рухливості в суглобах; збільшення 
м'язової сили; навчання акту ходьби; набуття навичок 
самообслуговування.

Застережні заходи під час занять: використовува-
лися коні не молодше 5 років, що пройшли спеціальне 
навчання і підготовку, коней водили на поводі коново-
да. У разі потреби використовували спеціальне спо-
рядження.

Тривалість занять: Реабілітаційний цикл вклю-
чав три місяці активних занять (два рази на тиждень 
по 15-40 хвилин) і один місяць пасивних занять, 
після закінчення яких можна судити про отримані 
результати.

Зміст занять: у кожному конкретному випадку 
складався індивідуальний план занять. Спільними є 
всі пункти, але зміст і тривалість занять різна в залеж-
ності від тяжкості захворювання, рівня самостійності, 
моторних функцій. При цьому особлива увага приді-
лялася правильному положенню спини, шиї і голови 
дитини. 

На першому місяці циклу всі заняття були спря-
мовані на ознайомлення дітей з конем і поступове 
позбавлення їх від природного страху перед великим 
тваринам. На другому місяці циклу розпочиналися ак-
тивні вправи на розвиток моторики рук, ніг, координа-
ції рухів, рівноваги, які спочатку займались до 10-15% 
усього часу заняття, а потім їх кількість зростала до 
80-90% до початку третього місяця циклу. До кінця 
третього місяця циклу навантаження у вигляді актив-
них вправ зменшувалося і на останніх 2-х заняттях 
було відсутнє повністю. Кількість вправ і конкретні 
види вправи вибираються в кожному випадку індиві-
дуально.

Результати дослідження.
Отримані результати первинної оцінки великих 

моторних функцій у дітей з церебральним паралічем 
представлені у таблиці 1.

У вихідному положення тестування лежачі на 
спині діти в контрольній групі в середньому набра-
ли 12,9±0,285 бала, а в експериментальній  групі 
12,7±0,351, тоді як нормою є 15 балів. Відзначимо що 
деякі діти не змогли впевнено підняти ногу з початко-

вого положення на спині.
Аналогічна ситуація спостерігалася і при тестуван-

ні в положенні сидячи, не хто з учасників обох груп не 
набрав у цій частині максимальної кількості балів (15 
балів). Більшість дітей не могли сісти з положення ле-
жачи на спині, без допомоги рук. У контрольній групі 
середній результат становив 12,5±0,344 бала, а в екс-
периментальній групі 12,7±0,316 балів.

При тестуванні блоку «перевороти убік» середній 
результат у контрольній групі склав 10,4±0,532,  тоді 
як у експериментальній  - 10,1±0,423 бали. Не одна 
дитина не змогла виконати усіх перегортань. Макси-
мальний бал за цей блок тестування складає 12 балів.

При тестуванні блоку «лежання на животі», дея-
кі проблеми спостерігалися при підніманні голови 
та груди, у контрольній групі середній результат ста-
новив 5,3±0,362 бала, а в експериментальній  групі 
5,2±0,523 балів, тоді як нормою є 6 балів.

Ще гірша ситуація спостерігалась при тестуванні 
наступних блоків, так у блоці «повзання» середній бал 
по контрольній групі склав 15,9±0,545, в експеримен-
тальній  15,6±0,483 балів, тоді як при нормі результат 
повинен складати 24 бали. Результати за тестуванням 
блоку «на колінах» становили у середньому по контр-
ольній групі 3,5±0,322балів, а у експериментальній  
3,3±0,217 балів, що приблизно складає 30% від норми 
(9 балів). 

Подібні результати були отриманні і при тестуван-
ні блоку «стояння і вставання», у контрольній групі 
це 3,6±0,184, а у експериментальній  3,5±0,244 балів 
(максимально можливий результат 9 балів).

Результати тестування блоку «сидіння» у контр-
ольній групі становили  24,5±0,623, а у експеримен-
тальній  24,1±0,682 бала. Для здорової дитини резуль-
тат тесту складає 39 балів. Основні проблеми у дітей, 
що проходили обстеження за допомогою шкали оцін-
ки великих моторних функцій спостерігалися при ви-
конані вставання та присідання.

Але найнижчі результати були отримані при прохо-
дженні блоків «ходьба» та «на одної нозі». У контроль-
ній групі середній бал за проходження блоку «ходьба» 
складав  8,5±0,384, в експериментальній - 8,3±0,465 

Таблиця 1
Первинні результати оцінки великих моторних функцій у дітей з церебральним паралічем

Вихідні положення блоків 
тестування

Досліджувані групи

РЕкспериментальна група
(M±m), бали

Контрольна
група

(M±m), бали
Лежання  на спині 12,70±0,351 12,90±0,285 >0,05
Сидіння на підлозі 12,70±0,316 12,50±0,344 >0,05
Перевороти убік 10,10±0,421 10,40±0,536 >0,05
Лежання на животі 5,20±0,523 5,30±0,362 >0,05
Повзання 15,60±0,483 15,90±0,545 >0,05
На колінах 3,30±0,217 3,50±0,322 >0,05
Стояння і вставання 3,50±0,244 3,60±0,184 >0,05
Сидіння 24,10±0,682 24,50±0,623 >0,05
Ходьба 8,30±0,465 8,50±0,384 >0,05
На одній нозі 4,15±0,376 4,20±0,222 >0,05
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бала, при нормі 24 бала. Середній бал за проходжен-
ня блоку «на одної нозі» у контрольній групі складав  
4,20±0,222, в експериментальній  4,15±0,376бала, при 
нормі 12 бала.

Таким чином, підводячи підсумок можна зробити 
висновок про недостатній рівень розвитку моторних 
функцій у досліджених дітей з церебральним паралі-
чем та відсутність достовірної різниці між середніми 
показниками груп на початку дослідження (Р>0,05).

Результати вторинної оцінки моторних функцій 
представлено у таблиці 2.

Як бачимо з представлених результатів, в кінці 
експерименту досліджувані показники зросли в обох 
групах, як в контрольній так і в експериментальній. 
Але слід зазначити, що приріст показників в експери-
ментальній групі відбувся вищій. І хоча у блоках  «ле-
жання  на спині», «сидіння на підлозі», «перевороти 
убік», «лежання на животі», «на колінах» та «стояння 
і вставання» різниця між показниками б груп була не-
достовірною (Р>0,05), краща тенденція до відновлен-
ня спостерігалася у дітей експериментальної групи.

В експериментальній групі блоках «повзання» се-
редній результат зріс на 3,2 балів, «сидіння» - на 5,2 
балів, «ходьба» - на 3,4 балів, «на одній нозі» - на 1,35 
балів. Різниця між показниками груп в кінці дослі-
дження виявилася достовірною, тобто не випадковою 
(Р<0,05). Так середня різниця між вторинними показ-
никам тестування за блоками була наступною – оцінка 
«повзання» в експериментальній групі у середньому 
вища на 1,4 балів, оцінка тестування «сидіння» - на 
2,6 бала, оцінка тестування «ходьби» - на 2,3 бала, 
оцінка блоку тестування «на одній нозі» - на 1,1 бала.

Висновки.
Ми бачимо, що не дивлячись на відмічений пози-

тивний вплив засобів фізичної реабілітації на рухові 
функції пацієнтів в контрольній і експериментальній 

групі процес реабілітації пройшов успішніше у дітей 
в експериментальній групі. Середній приріст показ-
ників тестування за допомогою шкали оцінки великих 
моторних функцій по експериментальній групі значно 
вищі ніж у контрольній. Використання лікувальної 
верхової їзди виявилося ефективним.

Додаткове включення до стандартної програми 
фізичної реабілітації дітей з церебральним паралічем 
лікувальної верхової їзди, яка додатково застосовува-
лися 3 рази на тиждень, курсом з 40 процедур, в зна-
чної мері підвішує позитивний вплив на відновлення 
рухових функцій.

В подальшому планується дослідження пролонго-
ваного впливу застосування лікувальної верхової їзди 
на стан моторних функцій дітей з церебральним па-
ралічем та застосування даної методики з дітьми до-
шкільного віку.
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Таблиця 2
Вторинні результати оцінки великих моторних функцій у дітей з церебральним паралічем

Вихідні положення блоків тесту-
вання

Досліджувані групи
РЕкспериментальна група

(M±m), бали
Контрольна група

(M±m), бали
Лежання  на спині 14,40±0,428 13,80±0,272 >0,05
Сидіння на підлозі 14,40±0,362 13,70±0,461 >0,05
Перевороти убік 11,70±0,474 10,80±0,362 >0,05
Лежання на животі 5,90±0,348 5,35±0,261 >0,05
Повзання 18,80±0,482 17,40±0,431 <0,05
На колінах 5,80±0,344 4,70±0,261 >0,05
Стояння і вставання 5,80±0,312 5,10±0,384 >0,05
Сидіння 29,30±0,808 26,70±0,668 <0,05
Ходьба 11,90±0,694 9,60±0,496 <0,05
На одній нозі 5,50±0,314 4,40±0,398 <0,05
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Система підвищення кваліфікації тренерів збірних 
команд україни з олімпійських видів спорту 

Дутчак М. В., Шкребтій Ю. М., Томашевський В. В.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Розглянуто стан та перспективи 
удосконалення системи підви-
щення кваліфікації тренерів, за-
діяних в підготовці спортсменів 
України до Олімпійських ігор, 
чемпіонатів світу та Європи з літ-
ніх та зимових видів спорту. По-
казано, що система підвищення 
кваліфікації повинна бути гнучкою 
та мобільною з елементами дис-
танційного навчання. Найбільш 
оптимальною для тренерів збір-
них команд України з олімпійських 
видів спорту є багаторівнева сис-
тема підвищення кваліфікації, яка 
складається з трьох підсистем: по-
стійне самовдосконалення, участь 
в організованих формах підви-
щення кваліфікації, аналітична та 
науково-практична діяльність.

Дутчак М. В., Шкребтий Ю. М., Тома-
шевский В. В. Система повышения ква-
лификации тренеров сборных команд 
Украины по олимпийским видам спор-
та. Рассмотрено состояние и перспективы 
совершенствования системы повышения 
квалификации тренеров, задействованных 
в подготовке спортсменов Украины к Олим-
пийским играм, чемпионатам мира и Европы 
по летним и зимним видам спорта. Показа-
но, что система повышения квалификации 
должна быть гибкой и мобильной с элемен-
тами дистанционного обучения. Наиболее 
оптимальной для тренеров сборных команд 
Украины с олимпийских видов спорта будет 
многоуровневая система повышения ква-
лификации, состоящая из трех подсистем: 
самосовершенствование, участие в органи-
зованных формах повышения квалифика-
ции, аналитическая и научно-практическая 
деятельность.

Dutchak M.V., Shkrebtiy J.M., 
Tomashevskyi V.V. System of improve-
ment coacher’s professional skill of 
national teams of Ukraine in Olympic 
sports. In the article the condition and 
prospects of perfection of system of im-
provement of professional skill of coach-
es and doctors involved in preparation of 
sportsmen of Ukraine to Olympic games, 
the World championships and Europe by 
summer and winter sports is considered. It 
is shown that the system of improvement 
of professional skill should be flexible and 
mobile with elements of distance learning. 
The optimal is the multilevel system of im-
provement of professional skill consisting 
of three subsystems: self-improvement, 
participation in the organised forms of im-
provement of professional skill, analytical 
and scientifically-practical activities.

Ключові слова:
тренер, підвищення кваліфікації, 
компетенції, дистанційне навчан-
ня, олімпійські види спорту.
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тенции, дистанционное обучение, олим-
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trainer, improvement of professional skill, 
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sports.

Вступ. 1

Сучасна система олімпійської підготовки 
характеризується високим рівнем динамізму та 
наукоємності. Постійне зростання рівня спортивних 
досягнень детермінує пошук та впровадження 
інноваційних підходів до вдосконалення всіх 
складових підготовки спортсменів, здатних успішно 
конкурувати на міжнародній арені. Ефективна праця 
сучасного тренера національних збірних команд 
немислима без творчого підходу, генерування нових 
ідей та реалізації їх на практиці. Сьогодні очевидно, 
що тренер, який постійно віддає свої знання й вміння 
спортсменам, повинен дбати власне і про поповнення 
цього потенціалу й підняття його на вищий рівень. 

20-30 років тому вітчизняні тренери мали суттєву 
перевагу перед тренерами багатьох зарубіжних країн, 
особливо країн Заходу відносно знань, які забезпечують 
ефективність їх діяльності. Основним елементом цієї 
системи було обов’язкове одно чи двомісячне навчання 
тренерів на факультетах підвищення кваліфікації з 
періодичністю один раз на п’ять років із складанням 
іспитів та захистом кваліфікаційних робіт.

Підвищення кваліфікації на факультетах 
доповнювалось щорічними конференціями з проблем 
спортивної підготовки із залученням провідних 
тренерів і фахівців. Окремі конференції з видів 
спорту проводились за участю 200-400 провідних 
тренерів з різних республік. Підвищення кваліфікації 
тренерів збірних команд також здійснювалось за їх 
участі в діяльності комплексних наукових груп при 
збірних командах з видів спорту, в процесі обговорень 
результатів досліджень спортсменів, планів їх 
підготовки, тощо. Ця система забезпечувала сучасну 
на той час методичну базу тренерів, їх здатність 
© Дутчак М. В., Шкребтій Ю. М., Томашевський В. В., 2010

працювати на рівні, який перевищував можливості їх 
зарубіжних конкурентів [8].

На жаль, починаючи з кінця минулого століття цю 
систему підвищення кваліфікації тренерів, які здій-
снюють підготовку до найбільших змагань, включаю-
чи Олімпійські ігри, чемпіонати світу і Європи, було 
повністю демонтовано. Припинили діяльність факуль-
тети підвищення кваліфікації у зв’язку з відсутністю 
державного замовлення, не здійснювалась атестація 
тренерів, не проводились науково-методичні конфе-
ренції, було згорнуто функціонування комплексних 
наукових груп при збірних командах.

Зараз відповідна робота зведена до епізодичних і 
безсистемних заходів, які здійснюються завдяки ен-
тузіазму окремих фахівців та організацій. Звичайно, 
що такий стан справ негативно позначається на квалі-
фікації тренерів – їх знання обмежені рівнем базової 
вищої освіти, більша частина яких забута і зведена 
до загальних положень, а також фрагментів сучасної 
системи підготовки, які накопичені під час тренуваль-
них зборів та змагань. Аналіз свідчить, що переважна 
частина тренерів збірних команд не володіє знаннями, 
передбаченими сучасними програмами для спеціаль-
них вищих навчальних закладів – теорії та методики 
спортивної підготовки, спортивної фізіології, біохімії, 
біомеханіки, медицини, тощо [9, 10].

Ситуація загострюється і в зв’язку з тим, що остан-
німи роками в багатьох країнах сформовані системи 
підвищення кваліфікації, які ефективно діяли у ко-
лишній радянській системі спорту вищих досягнень. 
В країнах, які є конкурентами України на міжнарод-
ній спортивній арені, не тільки розгорнуті різні фор-
ми підвищення кваліфікації, але й також передбачено 
атестацію тренерів за її результатами, без чого вони не 
допускаються до роботи. За участю федерацій з видів 
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спорту та державних органів запроваджено визнання 
4-5 рівнів кваліфікації тренерів в залежності від їх те-
оретичної підготовленості та результатів практичної 
роботи (місця підготовлених спортсменів на чемпіо-
натах Європи, світу та Олімпійських іграх).

Наукові конференції, семінари із запрошенням 
провідних вчених, наукові фахові журнали, відпо-
відні інтернет-ресурси, на жаль, тренерським кор-
пусом в Україні здебільшого не використовуються. 
Відсутня система стимулювання тренерів до підви-
щення своєї професійної майстерності, в тому числі 
в Положенні про кваліфікаційні категорії тренерів-
викладачів зі спорту. Рівень теоретичної підготовле-
ності тренерів збірних команд ніколи, ніким і ніяк не 
контролюється [2].

Зазначений стан справ суттєво обмежує можли-
вості тренерів щодо впровадження в тренувальний 
процес результатів сучасних наукових досліджень, а 
також щодо розробки та використання інноваційних 
технологій у всіх компонентах підготовки спортс-
менів, починаючи від методики розвитку рухових 
якостей і закінчуючи формуванням і відпрацюван-
ням оптимальних моделей змагальної діяльності. За-
раз все частіше можна почути закиди на адресу тре-
нерів, що вони не використовують в повному обсязі 
данні медико-біологічних обстежень спортсменів в 
управлінні тренувальним процесом, але в цьому, ради 
об’єктивності треба зазначити винуваті не лише тре-
нери, але й всі ті, хто не подбав про належне підви-
щення рівня їх відповідних знань.

Принципово нові можливості у цьому напрямі 
з’явилися з прийняттям нової редакції Закону України 
«Про фізичну культуру і спорт». Як відомо, з 1 січня 
2011 року Українська держава, вперше за роки Неза-
лежності, взяла на себе зобов’язання забезпечити раз 
в п’ять років підвищення кваліфікації тренерів та ін-
ших фахівців сфери фізичної культури і спорту. Зараз 
завершується підготовка відповідного положення, яке 
регламентуватиме цей процес. Разом з цим, зрозуміло, 
що загальний підхід, який передбачатиме участь у ко-
роткотривалих курсах раз у п’ять років, буде недостат-
нім для тренерів національних збірних. Тут доцільним 
видається перманентний процес формування «творчої 
аури» тренерів шляхом їх самоосвіти й спілкування у 
різних формах з кращими у світі колегами-тренерами, 
науковцями, біологами, психологами, медиками, фар-
макологами й іншими фахівцями.

Проведене дослідження є складовою частиною 
зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері 
фізичної культури і спорту на 2006-2010 роки (уза-
гальнена тема 1.2. «Система організації фізкультур-
ної освіти та кадрового забезпечення галузі фізичної 
культури і спорту»). Робота виконана в лабораторії 
нормативно-правового забезпечення сфери фізичної 
культури і спорту науково-дослідного інституту Наці-
онального університету фізичного виховання і спорту 
України.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета дослідження: визначення стану та перспек-

тив удосконалення системи підвищення кваліфікації 

тренерів, задіяних в підготовці спортсменів України 
до Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи з 
літніх та зимових видів спорту. 

Методи дослідження. Вивчення стану підвищення 
кваліфікації тренерів здійснювалося з використанням 
методу теоретичного аналізу та узагальнення, статис-
тичних спостережень за розвитком фізичної культури 
і спорту України, нормативних актів і законів, які ді-
ють у цій сфері. Ці данні приведені у певну систему 
знань з виділеною предметною областю, усталеними 
логічними зв’язками, понятійним апаратом, принци-
пами та закономірностями.

Результати дослідження та їх обговорення. 
В цей час за даними департаменту олімпійського 

спорту Міністерства України у справах сім’ї, молоді 
та спорту зі спортсменами збірних команд України з 
олімпійських видів спорту працює понад 1100 трене-
рів, включаючи особистих тренерів збірників. 

Більша половина цих тренерів задіяна до підготов-
ки основного складу збірних команд, а решта тренує 
найближчий резерв. Враховуючи специфіку видів 
спорту та їх пріоритетність відзначається нерівно-
мірний розподіл тренерських кадрів. Найбільший чи-
сельний тренерський корпус у збірних з легкої атлети-
ки (320 тренерів), плавання (66 тренерів), спортивної 
гімнастики (61 тренер), фехтування (40 тренерів), бі-
атлону (33 тренери), боксу (30 тренерів).

Уявлення у тренерського складу збірних команд 
про можливості підвищення кваліфікації різні. Опи-
тування засвідчило, що більше половини тренерів їх 
оцінує як добрі, а 41% вважають свої можливості під-
вищення кваліфікації як погані [5, 6, 7].

Такий стан можна пояснити тим, що тренери не мо-
жуть навіть на короткий термін часу зупинити процес 
підготовки. Враховуючи таку специфіку тренерської 
діяльності необхідно скласти більш гнучкі графіки та 
шукати інші форми підвищення їх кваліфікації. Необ-
хідна багаторівнева система підвищення кваліфікації, 
яка б сприяла професійному зростанню їх рівня. Од-
нак, для постійного розвитку підвищення кваліфікації 
спеціалісту вже недостатньо тільки раз на п’ять років 
пройти навчання на курсах підвищення кваліфікації: 
процес навчання мусить бути постійним. 

Найбільш оптимальною може стати багаторічна 
система підвищення кваліфікації тренерів збірних ко-
манд, яка включає три рівні: (1) постійне самовдоско-
налення; (2) регулярна участь в організованих формах 
підвищення кваліфікації (курси та стажування); (3) 
аналітична та науково-практична діяльність. Тренер 
повинен системно займатися самоосвітою: ознайоми-
тись з новою спеціальною інформацією, здійснювати 
обмін думками з колегами щодо професійних проблем 
(перший рівень підвищення кваліфікації). Безумовно, 
багато корисної систематизованої інформації тренер 
може отримати на курсах підвищення кваліфікації, де 
вона подається в концентрованому освітньому впливі 
(другий рівень підвищення кваліфікації). Під час кур-
сів тренер повинен поповнити свої професійні знання 
тією інформацією, якою він не може опанувати само-
стійно. Такий курс має спонукати тренера до генеру-
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вання нових творчих планів і професійних ідей, а та-
кож визначати вектор розвитку подальшої самоосвіти. 
Вищим рівнем підвищення кваліфікації тренерів збір-
них команд покликана стати аналітична та науково-
практична діяльність (третій рівень), яка дозволить 
не тільки аналітично і творчо підходити до рішення 
педагогічних задач, але й ефективно їх вирішувати.

Узагальнення передового світового досвіду з під-
вищення кваліфікації тренерів національних збірних 
команд дозволяє висловити окремі рекомендації щодо 
шляхів формування відповідної системи в Україні.

Очевидно, що тут не може бути одного шаблону, 
оскільки в кожному виді спорту існують свої можли-
вості для організації відповідної роботи. Виправданим 
видається запровадження порядку, відповідно до якого 
щорічно у вересні державні тренери на підставі запи-
тів тренерів збірних команд, пропозицій навчальних 
і наукових закладів, можливостей всеукраїнських та 
міжнародних федерацій, Національного олімпійсько-
го комітету України й Міністерства України у справах 
сім’ї, молоді та спорту розробляють проекти планів 
підвищення кваліфікації тренерів національних збір-
них команд з відповідних видів спорту на наступний 
рік. Такі проекти узагальнювались би відповідними 
структурними підрозділами Міністерства та Вико-
навчої дирекції НОК й подавались в жовтні у вигля-
ді проекту спільного рішення Міністерства і НОК на 
розгляд Експертної ради з підготовки та участі спортс-
менів України в Олімпійських іграх. Після схвалення 
Експертною радою проекту вказаного рішення, воно 
адресувалось би керівництву Міністерства і НОК для 
розгляду та затвердження плану підвищення кваліфі-
кації тренерів збірних команд з обов’язковим зазна-
ченням обсягу та джерел фінансування.

Однією з проблем в навчальному процесі підви-
щення кваліфікації тренерів збірних команд, яка пору-
шує плановість та ритмічність в її діяльності, є співпа-
дання термінів навчання та виїздів тренерів на збори, 
змагання і т.п. Раціонально заздалегідь уточнювати 
календар зборів і змагань з видів спорту, або здійсню-
вати набір кандидатів, орієнтуючись на зимові та літні 
види спорту. Наприклад, для біатлоністів та лижників 
зручніше організовувати навчання навесні та восени, 
а веслувальникам – восени та взимку і т.д. 

Запропоновані плани підвищення кваліфікації тре-
нерів національних збірних команд мають включати 
на кожен рік участь тренерів у лекціях, семінарах, 
диспутах, «круглих столах» на актуальні теми спор-
тивної підготовки за модульною системою в обсязі не 
менше 20 годин із запрошенням кращих вітчизняних 
фахівців та міжнародних експертів. Такі заняття мож-
на організовувати на навчально-тренувальних базах 
під час зборів збірних команд, в перервах між змаган-
нями на міжнародних та всеукраїнських спортивних 
заходах (чемпіонатах, кубках, турнірах, тощо).

Оптимальними формами організації підвищення 
кваліфікації можуть бути також спеціальні курси в 
перехідний період тренувального процесу; консульту-
вання тренерів під час зборів та змагань запрошеними 
кращими тренерами світу та науковими працівниками; 

виступи тренерів на наукових конгресах, конференці-
ях з узагальненими результатами відповідних дослі-
джень; вивчення науково-методичних книг та статей у 
фахових наукових виданнях та інтернет-ресурсах.

Побудова змісту освіти для підвищення кваліфі-
кації тренерів збірних команд має здійснюватись на 
основі компетентісного підходу, який базується на ви-
значенні переліку ключових компетенцій та розробці 
змісту базових, тематичних та авторських курсів, які 
забезпечать поглиблену спеціалізацію, яку ці компе-
тенції будуть формувати та вдосконалювати.

Навчальні плани підвищення кваліфікації трене-
рів не можуть бути малою копією навчальних пла-
нів вищих навчальних закладів, а головні акценти 
навчально-програмної документації та змісту освіти 
мають розкрити такі розділи:

основи підготовки національних команд до Ігор • 
Олімпіад;
стан та шляхи оптимізації змагальної діяльності • 
спортсменів високого класу;
загальні основи підготовки спортсменів;• 
техніко-тактична та психологічна підготовка спортс-• 
менів;
рухові (фізичні) якості та фізична підготовка;• 
структурні утворення процесу підготовки спортс-• 
менів;
відбір, орієнтація, управління і контроль у системі • 
підготовки спортсменів;
моделювання та прогнозування;• 
позатренувальні та позазмагальні фактори в системі • 
підготовки та змагальної діяльності спортсменів ви-
сокого класу.

Аналіз змісту професійної діяльності тренерів 
збірних команд та їх кваліфікаційних вимог в сукуп-
ності дозволяє запропонувати основні професійні 
компетенції, які визначають їх загальну професійну 
компетентність, серед яких:

розробка та виконання заходів, передбачених Дер-• 
жавними програмами розвитку виду спорту в Укра-
їні, цільовими програмами підготовки спортсменів 
до чемпіонатів світу, Європи та Олімпійських ігор;
планування, організаційне забезпечення та контр-• 
оль за підготовкою збірної команди України з виду 
спорту;
забезпечення організації навчально-тренувального • 
процесу;
контроль та коригування планів індивідуальної під-• 
готовки членів збірної команди України з виду спор-
ту;
відбір спортсменів та формування збірної команди • 
України для участі в офіційних міжнародних зма-
ганнях;
контроль за дотриманням антидопінгових вимог;• 
забезпечення медико-біологічного супроводження • 
контролю тренувальної і змагальної діяльності.

Ключові компетенції є визначальними для плану-
вання змістових ліній підвищення кваліфікації трене-
рів збірних команд та подальшої розробки навчально-
го матеріалу. Змістовні лінії – це елементи освітнього 
процесу, навчального курсу або дисципліни, які струк-
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турують навчальний матеріал у відповідних зв’язках 
та співвідношеннях.

Виходячи із ключових професійних компетенцій 
тренерів збірних команд можна сформувати такі зміс-
товні лінії підвищення їх кваліфікації:

1) нормативно-правова база, акти державних орга-
нів з питань, що стосуються їх діяльності;

2) основні тенденції розвитку виду (видів) спорту, 
вітчизняний та світовій досвід, можливості його ви-
користання і впровадження в Україні;

3) стан та шляхи оптимізації системи олімпійської 
підготовки в Україні;

4) система підготовки національних команд Украї-
ни до Ігор Олімпіад, чемпіонатів світу і Європи.

Дані, отримані в результаті анкетування свідчать, 
що більшість тренерів (62 %) вважають за необхідне 
у більш повному обсязі опанувати нові методи і тех-
нології спортивного тренування. Особливу зацікавле-
ність викликають заняття, які проводяться відомими 
заслуженими тренерами-практиками [3, 4].

Багаторічні дослідження з розробки оптимальних 
технологій навчання свідчать на користь модульного 
принципу організації навчального процесу. Він до-
зволяє враховувати багаторівневу побудову освіти та 
перспективи для подальшого удосконалення тренерів, 
як спеціалістів конкретної сфери професійної діяль-
ності.

Модульний принцип організації навчального про-
цесу реалізується за такими рівням:

головний, обов’язковий для всіх слухачів модуль-• 
ний блок;
варіативний базовий модуль;• 
курси за вибором з усіх напрямів діяльності трене-• 
рів;
проблемні курси;• 
авторські курси провідних фахівців і тренерів;• 
тематичні семінари;• 
навчання за індивідуальним графіком.• 

Модульні комплекси для тренерів збірних команд 
повинні створюватись з урахуванням їх цільової уста-
новки на навчання, якості та напряму базової вищої 
освіти, рівня кваліфікації та досвіду практичної діяль-
ності. У порівнянні з видами підвищення кваліфіка-
ції в інших напрямах професійної діяльності у сфері 
фізичної культури і спорту, організація навчального 
процесу для слухачі-тренерів ускладнюється тим, що 
тему випускної атестаційної роботи вони обирають, 
орієнтуючись на «свій» вид спорту, що потребує фор-
мування малих груп за спортивними спеціалізаціями. 
Така організація навчального процесу дозволяє ціле-
спрямовано управляти змістом освіти, є методологіч-
ною основою для розробки навчальних планів, про-
грам та інших навчально-розпорядчих документів, які 
дозволяють успішно реалізовувати освітній процес, 
наближує його до реальних умов професійної діяль-
ності тренерів збірних команд.

Вирішенням проблеми дефіциту часу може стати 
впровадження курсів підвищення кваліфікації тре-
нерів з використанням дистанційних технологій, що 
дозволить підвищити гнучкість і оперативність на-

вчання, охопити більший контингент фахівців та буде 
економічно більш доцільним порівняно з традицій-
ною формою підвищення кваліфікації [1, 7].

Дистанційне навчання – це сучасна гнучка форма 
здобуття знань на відстані в зручний для себе час із 
використанням новітніх інформаційних технологій 
і систем мультимедіа без безпосереднього контакту 
між викладачем та тим, хто навчається.

Виділяють три формати дистанційного навчання:
консультаційна форма включає друковану літерату-• 
ру, рідше CD- та DVD-диски з матеріалами, відео- 
та аудіоматеріали;
ресурсна – електронні бібліотеки, ресурси • 
Інтернет, CD- та DVD-диски з матеріалами, відео- 
та аудіоматеріали, меншою мірою друковану 
літературу;
інструктивна – дистанційні курси, електронні • 
бібліотеки, ресурси Інтернет, CD- та DVD-диски 
з матеріалами, рідше відео- та аудіоматеріали, 
меншою мірою – друковану літературу [6, 7].

Для скорочення термінів старту проекту систе-
ми підвищення кваліфікації тренерів збірних команд 
оптимальним є використання змішаного формату, 
коли в різних курсах і для різних груп слухачів засто-
совують різні формати. При цьому доцільно починати 
проект із простих (консультативного або ресурсного) 
форматів із поступовим нарощуванням бази навчаль-
них ресурсів і кількості дистанційних курсів.

На початку проекту системи підвищення квалі-
фікації тренерів збірних команд більш доцільно ви-
користовувати базові способи передачі інформації 
«кейс-технології» дистанційного навчання (друковані 
посібники та DVD-диски з відео-лекціями), оскіль-
ки вони зручні як для тренерів, так і для викладачів. 
Необхідна розробка навчально-методичного комплек-
су, що буде містити друковані посібники, DVD-диски 
з відеолекціями, методичні рекомендації для роботи 
з курсом. «Кейс»-технології не потребує складної та 
дорогої технічної підтримки, значних часових витрат 
на підготовку навчально-методичного комплексу, а та-
кож спеціальної підготовки викладачів та тренерів для 
використання цієї технології.

Для організації процесу підвищення кваліфікації 
тренерів збірних команд важливе значення має ство-
рення випереджаючого інформаційного середовища, 
яке дозволить вільно використовувати бази даних та 
сучасні знання у сфері спорту вищих досягнень. Це 
відомості про захищені дисертації, нові підручни-
ки і посібники, статті у фахових виданнях, сучасні 
інтернет-технології тощо.

З метою повноцінного забезпечення навчального 
процесу, розвитку наукових досліджень у сфері фізич-
ної культури і спорту та системи олімпійської освіти 
Національним університетом фізичного виховання і 
спорту України реалізується багаторічна програма ви-
давничої діяльності видавництвом «Олімпійська літе-
ратура». Перед ним було поставлено завдання видан-
ня навчальної літератури нового покоління, яка б мала 
високий науково-теоретичний рівень, що відображав 
би досягнення провідних науково-практичних шкіл 
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і відповідав світовим стандартам у цій галузі. За 15 
років існування підготовлено більше 100 книг – під-
ручників, навчальних посібників, монографій, довід-
ників, науково-популярних видань.

Важливим напрямом у роботі видавництва є олім-
пійський і професійний спорт і особливо підготовка 
підручників і посібників, підготовлених провідними 
фахівцями світу.

Найсучасніша інформація висвітлюється в пе-
ріодичних виданнях Національного університету 
фізичного виховання і спорту України, зокрема в 
науково-теоретичних журналах «Наука в олимпий-
ском спорте», «Теорія і методика фізичного виховання 
і спорту», «Спортивна медицина». 

Інтернет-технології в системі освіти це найбільш 
потужний засіб та всеохоплююче інформаційне се-
редовище, принципово нова організаційно-методична 
інфраструктура інформаційного обміну. Використан-
ня засобів та можливостей інтернет-технологій, як і їх 
вивчення тренерським складом збірних команд Украї-
ни – найважливіша професійна складова, яка забезпе-
чує ефективність процесу підготовки спортсменів ви-
сокого класу. Значно розширює інформаційні ресурси 
підвищення кваліфікації тренерів збірних команд під-
ключення до бази довідково-бібліографічної системи 
EBSCO.

Наприклад, Sport Discus with text – база даних 
інформаційно-ресурсного центру «Sport information 
Resonrce Centr» охоплює 230 повнотекстових журна-
лів, 2 тисячі монографій, 20 тисяч реферативних опи-
сів дисертацій та інші матеріали з біомеханіки, фізі-
ології, спортивного менеджменту, охорони здоров’я, 
видів спорту, фізіотерапії, спортивної медицини, 
спортивного законодавства, тощо. Перспективними 
ресурсами є також інші бази даних – Academic Search 
Premier, Health Sonrce-Concumer Echtion, Health 
Source: nursing/Academic Edition, MEDLINE. 

Важливе місце в організації навчального процесу 
тренерів збірних команд України відводиться моні-
торингу його якості. Моніторинг в системі освіти це 
засіб отримання інформації про результативність на-
вчального процесу, а також за його допомогою здій-
снюється корекція процесу підвищення кваліфікації, 
експертиза розвитку якості освіти, дослідження ефек-
тивності діяльності викладацького складу. Метою пе-
дагогічних моніторингових досліджень є визначення 
того, наскільки навчальний процес відповідає вста-
новленим вимогам.

В системі підвищення кваліфікації, який реалі-
зує Національний університет фізичного виховання і 
спорту України, здійснюється обов’язкове анкетуван-
ня слухачів та викладачів за підсумками сесій, що до-
зволяє на основі аналізу приймати рішення щодо змін 
в організації навчального процесу та його змісті.

Атестація тренерів збірних команд України пови-
нна здійснюватись за результатами впровадження ме-
тодик удосконалення процесу підготовки спортсменів 
високого класу, набутих в процесі підвищення квалі-
фікації.

З цією метою доцільно, щоб тренери збірних команд 

щорічно у грудні готували письмовий звіт про підви-
щення кваліфікації з використанням комп’ютерної 
техніки, складали іспит із загальнотеоретичної підго-
товленості, а також проходили відповідну співбесіду 
на предмет впровадження в підготовку спортсменів 
досягнень науки та інноваційних технологій зі спеці-
ально створеною інспекторською групою Міністер-
ства України у справах сім’ї, молоді та спорту й На-
ціонального олімпійського комітету України.

Для підвищення персональної відповідальності 
тренерів за підвищення професійної майстерності не-
обхідно внести відповідне доповнення до контракту з 
тренерським складом штатних збірних команд Украї-
ни, а також укласти відповідні договори з особистими 
тренерами спортсменів збірних команд.

Модернізація системи вищої фізкультурної осві-
ти, здійснена в останні роки, дозволяє використа-
ти її різноманітні можливості щодо удосконалення 
професійного рівня тренерів, задіяних у підготовці 
спортсменів України до Олімпійських ігор, чемпіона-
тів світу та Європи. Зокрема, для тренерів, які мають 
базову вищу освіту у галузі знань «Фізична вихован-
ня, спорт і здоров’я людини», є всі підстави для опа-
нування освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за 
спрямуваннями – біомеханіка, фізіологія та психоло-
гія спорту, олімпійський спорт, фізична реабілітація, 
спортивний менеджмент тощо. Центр підвищення 
кваліфікації та післядипломної освіти Національно-
го університету фізичного виховання і спорту Украї-
ни успішно здійснює перепідготовку фахівців, які не 
мають спеціальної вищої освіти, але задіяні в системі 
підготовки спортсменів високого класу.

Доцільно повернутись до використання ефектив-
ної у свій час форми підвищення кваліфікації – під-
готовки й захисту кандидатських та докторських 
дисертацій головними тренерами збірних команд 
(М.М.Озолін, С.М.Вайцеховський, А.П.Бондарчук, 
І.А.Тер-Ованесян, О.Я.Гомельський, І.Є.Турчин, 
А.П.Євтушенко, О.С.Базилевич та інші).

Висновки.
Система підвищення кваліфікації тренерів, заді-

яних в підготовці спортсменів України до Олімпій-
ських ігор, чемпіонатів світу та Європи, повинна бути 
гнучкою та мобільною в проведенні навчальних за-
нять, супроводжуватись сучасними технологіями та 
підходами.

В умовах обмеженого бюджету вільного часу тре-
нерського складу збірних команд України найбільш 
оптимальною може виявитись багаторівнева система 
підвищення кваліфікації, яка складається з трьох під-
систем: постійне самовдосконалення, участь в орга-
нізованих формах підвищення кваліфікації (курси та 
стажування), аналітична та науково-практична діяль-
ність.

Нові тенденції в освіті, нові методи та технології, 
які забезпечують підвищення професійної майстер-
ності тренерів повинні застосовуватись при плану-
ванні навчально-розпорядчої документації та в змісті 
курсів.

З метою підвищення персональної відповідаль-
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ності тренерів за підвищення рівня професійної май-
стерності необхідно внести доповнення до контракту 
з тренерським складом штатних збірних команд Укра-
їни, а також укласти відповідні договори з особисти-
ми тренерами спортсменів збірних команд.

Перспективний напрям подальших досліджень 
вбачається в науковому обґрунтуванні конкретних 
програм підвищення кваліфікації тренерів збірних 
команд України з урахуванням специфіки виду спор-
ту та сучасних вимог до організації та змісту цього 
процесу. 
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Динаміка обміну ліпідів під впливом фізичного навантаження
Євдокімов Є.І., Єльнікова М.В.

Класичний приватний університет

Анотації:
Розглянуто результати впливу фі-
зичного навантаження на стан лі-
підного обміну у практично здоро-
вих людей та хворих на загальний 
метаболічний синдром. В дослі-
дженні взяли участь 38 спортсме-
нів віком 22 – 27 років та 20 пацієн-
тів (жінок та чоловіків) віком 35 – 47 
років. Вплив фізичних вправ оціню-
вався за показниками біохімічного 
складу крові, антропометрії, арте-
ріального тиску. Застосовувався 
комплекс фізичних вправ сукупно з 
дієтотерапією на протязі 4 місяців. 
Встановлено, що комплекс викли-
кає регресію патологічних проявів. 
Фізичне навантаження односпря-
мованно впливає на ліпідний обмін 
у спортсменів і у осіб з метаболіч-
ними порушеннями.

Евдокимов Е.И., Ельникова М.В. Динами-
ка обмена липидов под влиянием физи-
ческой нагрузки. Рассмотрены результаты 
влияния физической нагрузки на состояние 
липидного обмена у практически здоровых 
людей и больных с общим метаболиче-
ским синдромом. В исследовании приняли 
участие 38 спортсменов в возрасте 22 – 27 
лет и 20 пациентов (женщины и мужчины) 
возрастом 35-47лет. Влияние физических 
упражнений оценивалось по показателям 
биохимического состава крови, антропоме-
трии, артериального давления. Применялся 
комплекс физических упражнений совокуп-
но с диетотерапией на протяжении 4 меся-
цев. Установлено, что комплекс вызывает 
регрессию патологических проявлений. 
Физическая нагрузка оказывает однона-
правленное действие на липидный обмен у 
спортсменов и у лиц с метаболическими на-
рушениями. 

Evdokimov E.I., Elnikova M.V. Dy-
namics of lipid metabolism under 
the physical activity influence. The 
results of influence of the physical load-
ing are considered on the state of lipid 
exchange for practically healthy people 
and patients with a general metabolic 
syndrome. In research 38 sportsmen 
in age 22 - 27 years and 20 patients 
(women and men) took part by age of 
35-47лет. Influence of physical exercis-
es was estimated on the indexes of bio-
chemical composition of blood, anthro-
pometry, arteriotony. The complex of 
physical exercises was used in common 
with a dietotherapy during 4 months. It is 
set that a complex causes regression of 
pathological displays. Physical activity 
has an unidirectional effect on lipid me-
tabolism both in athletes and persons 
suffering from metabolic disorders. 

Ключові слова:
тренування, метаболізм, холес-
терин, гіпертензія, антропоме-
трія. 

тренировка, метаболизм, холестерин, ги-
пертензия, антропометрия.

exercise, metabolism, cholesterol, 
hypertension, anthropometry.

Вступ. 1

Метаболічний синдром – це симптомокомплекс 
поєднаних між собою споріднених патологічних 
станів, головними компонентами яких є інсуліноре-
зистентність, абдомінальне ожиріння, дисліпідемія 
та артеріальна гіпертензія [3,6,8]. В сучасних умовах 
метаболічний синдром (МС) є одним з найактуальні-
ших питань медицини. Це пояснюється кількома фак-
торами. По-перше: клінічна значимість МС зумовлена 
поєднанням в одного хворого одразу кількох чинників 
кардіоваскулярного ризику, що прискорюють розви-
ток та прогресування атеросклеротичних судинних за-
хворювань, до яких відносять ішемічну хворобу серця 
(ІХС), синдром раптової смерті, порушення мозкового 
кровообігу та захворювання периферичних артерій. 
По-друге: спостерігається невпинне прогресуюче роз-
повсюдження даної патології – за результатами біль-
шості епідеміологічних досліджень поширеність МС 
складає 25-35% у загальній популяції, та близько 40% 
в осіб після 60 років [4], і загрозливим є факт зростан-
ня кількості хворих на МС серед осіб молодого віку 
та підлітків.

В основі розвитку МС лежать ендогенні – генетич-
на детермінованість, та екзогенні чинники, серед яких 
перше місце належить нераціональному харчуванню 
та гіподинамії [1]. Ожиріння, що виникає внаслідок 
неправильного харчування та низької фізичної актив-
ності, є незалежним фактором серцево-судинних за-
хворювань з високою смертністю. Для метаболічного 
синдрому характерний абдомінальний або андроїдний 
тип ожиріння (нерівномірний розподіл жиру з над-
мірною відкладенням у верхній половині тулуба, на 
животі, збільшенням кількості вісцерального жиру, на 
кінцівках і сідницях жиру мало). Саме цей тип ожи-
ріння – головний фактор ризику розвитку АГ, атеро-
склерозу та цукрового діабету 2-го типу [5, 7]. При на-
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явності абдомінального ожиріння і збільшення маси 
вісцерального жиру в кровоток через систему ворітної 
вени надходить надмірна кількість вільних жирних 
кислот, яке в 20-30 разів може перевищувати їх кон-
центрацію при відсутності вісцерального ожиріння. 
В результаті печінка піддається потужному і постій-
ному впливу вільних жирних кислот, наслідком чого 
є ряд метаболічних порушень. Надмірне окислення 
вільних жирних кислот в печінці стимулює підвище-
ну продукцію глюкози, призводячи до гіперглікемії. У 
результаті в скелетних м’язах розвивається інсуліно-
резистентність, обумовлена пригніченням утилізації 
глюкози, і гіперглікемія. Характерним порушенням 
обміну ліпідів при інсулінорезистентності та компен-
саторній гіперінсулінемії є збільшення синтезу печін-
кою ЛПНЩ та сповільнене видалення їх з кровотоку. 
Виникаючий під впливом інсулінорезистентності де-
фект функції ліпопротеінліпази супроводжується зни-
женням вмісту ЛПВЩ [2,5]. Артеріальна гіпертензія, 
що виникає внаслідок ланки метаболічних порушень, 
має свої особливості. Артеріальна гіпертензія при МС 
характеризується відносною помірністю з відсутнім 
адекватним зниженням АТ в нічний час. На сьогодні 
встановлено, що ризик смерті від інсульту та інфаркту 
в 2 рази вищий, коли нічне зниження АТ відсутнє у 
зрівнянні з типовим профілем АТ [4]. Результати бага-
торічних досліджень, присвячених МС та його окре-
мим складовим (дисліпідемія, гіпертензія, ожиріння, 
гіперінсулінемія, атеросклероз), довели, що навіть 
безперервне медикаментозне лікування є недостат-
нім для покращення клініко-лабораторних показників 
та підтримання високої якості життя пацієнтів [2, 8]. 
Аналізуючи результати сучасних досліджень з питан-
ня МС, робимо висновок, що для ефективного впливу 
на компоненти МС, треба діяти на етіопатогенетичні 
механізми захворювання, тобто ліквідувати порушен-
ня ліпідного обміну. Отже терапією першої ланки при 
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МС є збільшення фізичної активності і зниження за-
гальної маси тіла. 

Робота виконана за планом науково-дослідної 
роботи кафедри фізичної реабілітації Класичного 
приватного університету «Теоретико-методичні за-
сади фізичного виховання і фізичної реабілітації 
різних груп населення» номер державної реєстрації 
0107U004193.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було вивчення впливу засо-

бів фізичної реабілітації, а саме: фізичних вправ та 
гіполіпідемічної дієтотерапії, на клінічні та біохімічні 
показники хворих із метаболічним синдромом. Для 
реалізації мети були поставлені наступні задачі: про-
аналізувати вплив аеробного фізичного навантаження 
на стан деяких показників вуглеводно-ліпідного мета-
болізму людини; на основі отриманих даних розроби-
ти власну програму реабілітаційних заходів, адапто-
вану до довготривалого застосування; впровадити та 
оцінити її ефективність на практиці.

Дослідження складалось з двох етапів. Вочевидь, 
що отримати значні зміни біохімічного статусу можна 
тільки за умови значного навантаження, яке є непри-
пустимім для хворої людини. Але, реакція здорової 
та хворої людини на фізичні вправи все одно є гене-
тично детермінованою і включає ті ж самі механізми 
біохімічної адаптації. Тому на першому етапі було 
проведено вивчення результатів впливу фізичного 
навантаження на стан вуглеводно-ліпідного обміну у 
практично здорових людей, які систематично займа-
ються ігровими видами спорту – футболом (чоловіки), 
19 осіб, та гандболом (жінки), 19 осіб віком 22 – 27 
років. На фоні стандартного тренувального наванта-
ження в зоні помірної потужності тривалістю півтори 
години були проведені два забори крові (до та після 
тренування) для подальшого біохімічного аналізу 
(рівень глюкози, загального холестерину, холестери-
ну ліпопротеїдів високої (ЛПВП) та низької (ЛПНЩ) 
щільності. Особливістю було те, що аналізи виконува-
лись не натщесерце, а на фоні звичайного харчового 
режиму.

Другий етап дослідження був проведений на базі 
кардіологічного відділення КУ «Міська лікарня № 7» 
м. Запоріжжя, в період з листопада 2009 р. по бере-
зень 2010 р. До участі в дослідженні були залучені 
20 пацієнтів віком від 35 до 47 років обох статей (се-
редній вік – 40,26±1,3 роки) з ознаками абдоміналь-
ного ожиріння та веріфікованою артеріальною гіпер-
тензією 1 стадії. До програми дослідження входили: 
опитування, вимірювання артеріального тиску (АТ), 
вивчення антропометричних показників - зріст, вага, 
індекс маси тіла (ІМТ) , співвідношення об’єму талії 
(ОТ) та об’єму стегон (ОС), дослідження спектру лі-
попротеїдів та показників вуглеводного обміну - глю-
коза натщесерце, пероральний тест толерантності до 
глюкози (ПТГТ).

Досліджувані були поділені на 2 групи: 1-а – па-
цієнти, які отримували стандартну госпітальну те-
рапію, 2-а – пацієнти, яким було запропоновано не-
медикаментозне лікування. В лікуванні пацієнтів 1- ї 

групи застосовували фармакотерапію (відповідно до 
стандартів лікування АГ та ожиріння), були дані реко-
мендації щодо харчування (максимальне зменшення в 
раціоні усіх видів жирів та збільшення кількості про-
стих вуглеводів, зменшення вживання солі до 5-6гр 
на добу) та фізичної активності (двотижневий курс 
ЛФК протягом лікування у стаціонарі, самостійне 
збільшення повсякденної рухової активності за раху-
нок піших прогулянок, активізації дозвілля). Харчові 
рекомендації для пацієнтів 2-ї групи були наступни-
ми: зменшення кількості жирів до 30% від загального 
раціону, вилучення полінасичених жирів (жирні сор-
ти м’яса, молочні продукти з високим вмістом жиру, 
м’ясні бульйони ) та заміна їх поліненасиченими жи-
рами (морська риба, птиця, морепродукти, рослинні 
олії), збільшення кількості складних вуглеводів (кру-
пи, хліб грубого помелу, макаронні вироби) та різке 
обмеження простих вуглеводів (кондитерські вироби, 
солодощі, цукор), збільшення кількості вживаних ово-
чів та фруктів (переважно у сирому вигляді). З пацієн-
тами 2-ї групи протягом 4-х місяців проводили заняття 
фізичними вправами аеробної спрямованості. 3 рази 
на тиждень проводились заняття ЛФК, до яких, окрім 
загально розвиваючих вправ, були включені велотре-
нування. Тривалість занять становила 40 – 60 хвилин. 
Навантаження збільшували поступово: 60-75% від 
порогового пульсу на перших двох тижнях тренувань, 
та 75-85% - в подальшому. Крім цього застосовували 
плавання, 2 рази на тиждень пацієнти 2-ї групи від-
відували плавальний басейн. Пацієнтам було запропо-
новано плавання вільним стилем за довільно обраним 
темпом. Але подолана протягом тренування дистанція 
мала складати не менше 40×25м. Тривалість занять у 
воді становила 45 хвилин. 

Контроль клінічного та біохімічного ефектів при 
обох режимах корекції проводили в наступні терміни 
дослідження: І – до початку фармакотерапії та засто-
сування реабілітаційних заходів, ІІ – через 2 місяці, 
ІІІ – через 4 місяці від початку дослідження. Резуль-
тати оброблені методами варіаційної статистики з ви-
користанням критерія Стьюдента.

Результати дослідження. 
В результаті першого етапу дослідження було за-

фіксоване наступне. Під дією фізичного навантажен-
ня зміни метаболізму у чоловіків та жінок мали одно-
типну спрямованість, яка виражалась в тенденції до 
підвищення рівня глюкози (на 14 та 17% відповідно) 
та зниженні рівня загального холестерину (на 31 та 22 
% відповідно). Рівень холестерину знижувався, голо-
вним чином за рахунок його атерогенної фракції, тому 
що вміст ліпопротеїдів високої щільності, які відпо-
відають за виведення надлишкового холестерину із 
організму людини підвищувався на 24% у чоловіків 
та на 35% у жінок. 

Таким чином, однократне навантаження наочно 
продемонструвало, що можна отримати бажані ре-
зультати для корекції загального метаболічного син-
дрому за рахунок систематичних дозованих фізичних 
вправ включно з корекцією рівня глюкози дієтичним 
шляхом.



проблеми фізичного виховання і спорту   № 7 / 2010

37

При початку виконання другого етапу досліджен-
ня після проведення антропометричних вимірів в усіх 
пацієнтів, , діагностували або надмірну вагу тіла, або 
ожиріння І ступеню та помірну артеріальну гіпертен-
зію. Дані лабораторних досліджень показали наяв-
ність порушень ліпідного профілю та інсулінорезис-
тентность у пацієнтів, зниження рівня ліпопротеїдів 
високої щільності, підвищення рівня тригліцеридів та 
рівень ліпопротеїдів низької щільності. Також, ми ви-
явили підвищення рівня глюкози натщесерце (більше 
5,6 ммоль/л) у 70% пацієнтів. Крім того в 50% паці-
єнтів рівень вмісту глюкози визначався як більший 
за загальноприйняту норму. В обох групах виявлено 
порушення толерантності до глюкози після проведен-
ня перорального тесту. Обидві досліджувані групи на 
початку дослідження не мали статистично значущих 
відмінностей за результатами антропометричних ви-
мірювань та лабораторних досліджень.

По завершенню 2-місячного періоду дослідження 
були отримані наступні результати: клінічні та лабора-
торні дані в пацієнтів 1-ї групи не мали суттєвих від-
мінностей від початкових рівнів (табл. 2). Так рівень 
систолічного АТ зменшився на 3,32 %, що становить в 
середньому по групі 2мм рт. ст. Показник глюкози на-
тщесерце зменшився на 4%, а після проведення перо-
рального тесту на толерантність до глюкози отримали 
результат на 9% вищій за вихідний показник.

З боку ліпідів крові помітна тенденція до ще біль-
шого зниження рівня ЛПВЩ, на 9% від вихідного 
значення. Це пов’язано, ймовірно, зі зменшенням у 
харчовому раціоні усіх видів жирів, а не лише полі-

насичених. Рівень ЛПНЩ зменшився дуже незначно 
– на 1% від початкового показника (p>0,05). Зменшен-
ня тригліцеридів було більш вираженим по зрівнянню 
фракціями ліпопротеїдів – до 13%.

Аналізуючи антропометричні показники 1-ї групи, 
слід відмітити зменшення ваги та ІМТ на 4,1% та 1,9% 
відповідно. Об’єм талії та співвідношення об’єму та-
лії та стегон залишались практично на тому ж рівні. 

В 2-й групі після 2-х місяців застосування гіполі-
підемічної дієти та розширення режиму рухової ак-
тивності помітно позитивну динаміку з боку ліпідних 
фракцій (табл. 3). Так рівень ЛПВЩ підвищився на 26 
%, наближаючись до цільового рівня, показник ЛПНЩ 
зменшився на 8,2%, що на 7,2% більше, ніж в 1-й гру-
пі. Кількість тригліцеридів у порівнянні з початковим 
рівнем зменшилась на 17%, що на 4% більше по зрів-
нянню з показниками 1-ї групи. Дослідження глюкози 
крові показало зниження рівня глюкози натщесерце 
та показників толерантності до глюкози після вугле-
водного навантаження, у відсотковому співвідношен-
ні це склало 6,2% та 12,3% відповідно. Такі показники 
вказують на більш швидкі процеси нормалізації ме-
таболічних порушень у порівнянні з 1-ю групою, де 
результати ПТТГ відобразили негативну динаміку. 

Спостерігалось достовірне зниження показни-
ків систолічного тиску на 6,4%, що клінічно склало 
в середньому у групі 8,5 мм рт. ст. Тенденцію зни-
ження відмічено серед симптомів ожиріння, так вага 
тіла зменшилась на 5%. При аналізі співвідношення 
об’єму талії та об’єму стегон відмічено зменшення на 
6%, переважно за рахунок зменшення об’єму талії( в 

Таблиця 1
Вплив тренувального навантаження на метаболізм спортсменів

Показники

Чоловіки Жінки

До наванта-
ження

Після наванта-
ження До навантаження Після наванта-

ження

Глюкоза, ммоль/л 5,75 ± 0,37 6,55±0,34 5,56±0,22 6,51±0,31
Загальний холестерин, 
ммоль/л 12,3±1,23 8,53±0,65* 5,37±0,43 4,18±0,32*

Холестерин ЛПНЩ,
 умовних одиниць 0,50±0,04 0,52±0,037 0,18±0,018 0,20±0,040

Холестерин ЛНВЩ, ммоль/л 0,55±0,040 0,68±0,040* 0,54±0,062 0,73±0,099*
*- p < 0,05

Таблиця 2
Клінічні, лабораторні та антропометричні показники в пацієнтів 1-ї групи

Показники Вихідні дані Через 2 місяці Через 4 місяці
АТ(сист), мм рт. ст. 135,5±3,28 133,0±3,16 131,0±2,69
Глюкоза, ммоль/л 6,58±1,34 6,35±1,28 6,06±0,39
ПТТГ, ммоль/л 9,11±1,10 9,91±0,71 9,59±0,62
ЛПНЩ, ммоль/л 4,01±0,27 3,97±0,34 3,93±0,26
ЛНВЩ, ммоль/л 1,12±0,06 1,10±0,08 1,04±0,07
Тригліцериди, ммоль/л 2,11±0,50 1,82±0,19 1,66±0,15
Вага, кг 89,4±3,75 85,3±3,62 84,1±3,57
ІМТ, кг/м2 31,1±0,61 30,7±0,62 30,3±0,56
ОТ, см 98,8±1,13 97,1±18,0 96,7±2,0
ОТ/ОС 0,92±0,05 0,90±0,14 0,91±0,02

*- p < 0,05
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середньому на 5,2см). ІМТ в порівнянні з вихідним 
значенням зменшився на 5%, що на 3,2% більше, ніж 
в першій групі.

Порівняльна характеристика антропометричних, 
лабораторних та клінічних показників 1-ї та 2-ї груп 
на початку та наприкінці дослідження наведена у 
таблиці 4. Наприкінці дослідження в пацієнтів, що 
складали 1-у групу, достовірних змін у показниках 
метаболічних та клінічних порушень майже не спо-
стерігалось, не зважаючи на застосування медикамен-
тозної терапії. Вага знизилась в середньому у групі на 
5% (що відповідає 2кг), але у окремих пацієнтів ли-
шилась на початковому рівні.

При визначенні ІМТ виявилось, що зміни несут-
тєві: зменшення ІМТ у порівнянні з вихідним показ-
ником відбулось на 1,7%. Об’єм талії в середньому 
зменшився на 2см, що становить 2,12% від початко-
вого значення. Співвідношення об’єму талії та об’єму 
стегон лишилось на тому ж рівні. Таким чином про-
блему надмірної ваги та центрального типу локалі-
зації жиру ліквідувати на вдалось. У пацієнтів цієї ж 
групи не вдалось досягти цільових рівнів лаборатор-
них показників, окрім тригліцеридів. Рівень тригліце-
ридів через 4 місяці після початку дослідження досяг 

в середньому 1,66±0,15 ммоль/л, що на 21,3% менше 
від початкового рівня та відповідає рекомендованому. 
Інші показники: ЛПНЩ – рівень зменшився на 2% від 
початкового, ЛПВЩ – рівень зменшився на 5,2% від 
початкового, глюкоза натщесерце – на 7,1%, ПТТГ по-
казав більші величини, ніж на початку, толерантність 
до глюкози погіршилась на 6%. Показник систолічно-
го АТ в спокої в середньому зменшився на 3,5мм рт. 
ст., що не є достатнім при даному виді патології.

В пацієнтів 2-ї групи наприкінці дослідження від-
мічається зниження ваги на 9,7% від початкової, що 
супроводжуються зменшенням ІМТ на 13%. Показник 
ІМТ в середньому у 2-й групі становив 26,7кг/м2, що 
свідчить про досягнення цільового рівню і менше за 
ІМТ при ожирінні І ступеню на 11%. Співвідношення 
об’єму талії до об’єму стегон зменшився несуттєво 
(на 7%) переважно за рахунок зменшення об’єму та-
лії. Об’єм талії зменшився на 10%, що є позитивним 
досягненням для пацієнтів з абдомінальним типом 
ожирінням. Менші зміни з боку функціональних та 
метаболічних порушень у пацієнтів першої групи по-
яснюється іншим характером дієти, меншим режимом 
та характером фізичної активності, особливостями дії 
лікарських засобів (ефект від застосування статинів 

Таблиця 3
Клінічні, лабораторні та антропометричні показники в пацієнтів 2-ї групи

Показники Вихідні дані Через 2 місяці Через 4 місяці
АТ (сист), мм рт. ст. 141,0±4,89 132,5±3,62 125,5±1,8*
Глюкоза, ммоль/л 6,54±1,36 6,14±0,46 5,48±0,31
ПТТГ, ммоль/л 8,96±0,54 7,86±0,47 7,20±0,28*
ЛПНЩ, ммоль/л 4,03±0,41 3,70±0,34 3,14±0,15*
ЛНВЩ, ммоль/л 0,87±0,07 1,11±0,07 1,45±0,08*
Тригліцериди, ммоль/л 2,42±0,29 2,03±0,46 1,34±0,16*
Вага, кг 90,5±2,95 86,8±2,89 82,0±2,75
ІМТ, кг/м2 30,56±0,75 29,1±0,77 26,7±0,56*
ОТ, см 101,0±2,22 95,8±18,0 91,4±2,40
ОТ/ОС 1,0±0,05 0,96±0,04 0,93±0,03*

*- p < 0,05

Таблиця 4
Порівняльна характеристика антропометричних, лабораторних та клінічних показників пацієнтів протя-

гом дослідження

Показники
На початку дослідження Наприкінці дослідження

1-а група 2-а група 1-а група 2-а група

Вага, кг 89,4±3,75 90,5±2,95 84,1±3,57 82,0±2,75
ІМТ, кг/м2 31,1±0,61 30,56±0,75 30,3±0,56 26,7±0,56*
ОТ, см 98,8±1,13 101,0±2,22 96,7±2,0 91,4±2,40*
ОТ/ОС 0,92±0,05 1,0±0,05 0,91±0,02 0,93±0,03
АТ (сист), мм рт. ст. 135,5±3,28 141,0±4,89 131,0±2,69 125,5±1,8
АТ (діаст) , мм рт. ст. 87,5±1,69 88,5±2,61 81,0±1,31* 77,5±1,61*
Тригліцериди, ммоль/л 2,11±0,50 2,42±0,29 1,66±0,15 1,34±0,16
ЛПНЩ, ммоль/л 4,01±0,27 4,03±0,41 3,93±0,26 3,14±0,15*
ЛНВЩ, ммоль/л 1,12±0,06 0,87±0,07 1,04±0,07 1,45±0,08*
Глюкоза, ммоль/л 6,58±1,34 6,54±1,36 6,06±0,39 5,48±0,31
ПТТГ, ммоль/л 9,11±1,10 8,96±0,54 9,59±0,62 7,20±0,28*

*- p < 0,05
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проявляється через 6-7 місяців за умов постійного 
прийому), недостатнім контролем за виконанням ре-
комендацій, низьким рівнем вмотивованості хворих. 
Наприкінці дослідження було помічено, що зі змен-
шенням ваги та покращенням клінічної картини за-
хворювання, поліпшилось самопочуття пацієнтів 
другої групи. Разом з цим підвищилась якість життя, 
посилилась впевненість в ефективності запропоно-
ваної методики, зросла мотивація на подальше ліку-
вання та схильність до наслідування рекомендаціям, 
прийняття принципів здорового способу життя. Дуже 
важливим був ефект зниження діастолічного тиску, 
тому що його підвищення в більшості випадків при-
зводить до розвитку фатальних судинних катастроф.

Висновки.
1. Під впливом однократного фізичного наванта-

ження аеробного характеру тривалістю 90 хвилин у 
людини спостерігається зменшення рівня загального 
холестерину та підвищення рівня ліпопротеїдів ви-
сокої щільності, тобто зниження коефіцієнту атеро-
генності, що відкриває шлях для немедикаментозної 
корекції обміну ліпідів.

2. Як показали результати досліджень ліпідного 
профілю, вуглеводного обміну, показників артеріаль-
ного тиску та антропометричні дані, за умов адекват-
ного застосування антіатерогенної дієти та регулярних 
помірних фізичних навантажень аеробного характеру 
тенденція до нормалізації показників спостерігається 
вже через чотири місяці. Суворе дотримання принци-
пу запропонованого режиму харчування та регулярне 
виконання фізичних вправ призводять до результатів, 
які дозволяють зробити висновок про можливість сут-

тєво впливати на етіопатогенетичний механізм загаль-
ного метаболічного синдрому засобами немедикамен-
тозної корекції. 

Перспектива подальших досліджень полягає в по-
рівнянні більш тривалих курсів застосування лікар-
ської терапії та постійної дієтотерапії в поєднанні з 
регулярним фізичним навантаженням. Збільшення 
контингенту пацієнтів дозволить оцінити вплив регу-
лярних фізичних вправ на риск розвитку гострих су-
динних катастроф.
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Підвищення ефективності фізичної підготовки 
учнів вищих професійних училищ 

Корзан Т. І.
Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Розроблено оптимальні спеціалі-
зовані комплексів фізичних вправ 
для підвищення ефективності 
фізичної підготовки операторів 
комп’ютерного набору. Проведено 
аналіз публікацій за темою до-
слідження. В експерименті при-
ймали участь чотири групи по 25 
учнів. Запропоновано модель з 8 
комплексів вправ, які адаптовані 
для операторів комп’ютерного на-
бору. Визначено відмінності між 
результатами контрольних та екс-
периментальних груп у нормати-
вах з легкої атлетики, гімнастики і 
спортивних ігор. 

Корзан Т. И. Повышение эффективности 
физической подготовки учеников высших 
профессиональных училищ. Разработаны 
оптимальные специализированные комплек-
сы физических упражнений для повышения 
эффективности физической подготовки опе-
раторов компьютерного набора. Проведен 
анализ публикаций по теме исследования. 
В эксперименте принимали участие четыре 
группы по 25 учеников. Предложена модель 
из 8 комплексов упражнений, которые адап-
тированы для операторов компьютерного 
набора. Определены отличия между резуль-
татами контрольных и экспериментальных 
групп в нормативах по легкой атлетике, гим-
настике и спортивных игр. 

Korzan T.I. Rise to efficiency of physical 
preparation of students of higher pro-
fessional schools. The optimum special-
ized complexes of physical exercises are 
developed for the increase of efficiency of 
physical preparation of operators of com-
puter set. The analysis of publications is 
conducted on the topic of research. In an 
experiment four groups took part for 25 
students. A model is offered from 8 com-
plexes of exercises which are adapted 
for the operators of computer set. Differ-
ences are certain between the results of 
control and experimental groups in norms 
on track-and-field, to the gymnastics and 
sporting games. 

Ключові слова:
комплекс, вправи, експеримент, 
групи, нормативи, модель.
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Вступ.1

Процес фізичного виховання учнів вищих про-
фесійних училищ комп’ютерних технологій та будів-
ництва регламентується Законом України про фізич-
ну культуру і спорт [1] та навчальною програмою з 
фізичного виховання [2]. На підставі цих документів 
та навчально-методичних джерел з фізичного ви-
ховання [3-6] проводиться підготовка учнів до вико-
нання контрольних нормативів. Але для учнів нових 
спеціальностей, зокрема операторів комп’ютерного 
набору, науково-методичних розробок не достатньо. 
Тому виникла необхідність у покращенні науково-
методичного забезпечення підготовки учнів - операто-
рів комп’ютерного набору до виконання контрольних 
нормативів з фізичної культури.

Отже, у галузі фізичної культури об’єктивно 
існує актуальна проблема покращення науково-
методичного забезпечення з фізичної підготовки учнів 
вищих професійних училищ комп’ютерних техноло-
гій та будівництва. 

Робота виконана за планом НДР Львівського дер-
жавного університету фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягала в моделюванні оптималь-

них спеціалізованих комплексів фізичних вправ для 
підвищення ефективності фізичної підготовки опера-
торів комп’ютерного набору вищих професійних учи-
лищ комп’ютерних технологій та будівництва. 

Об’єктом дослідження є процес фізичного вихо-
вання учнів вищих професійних училищ України.

Предметом дослідження є фізичні вправи опера-
торів комп’ютерного набору вищих професійних учи-
лищ.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених 
у роботі завдань застосовано такі методи дослідження:

аналіз літературних джерел за темою дослідження;• 
моделювання спеціальних комплексів фізичних • 
вправ операторів комп’ютерного набору вищих 
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професійних училищ комп’ютерних технологій та 
будівництва;
педагогічний експеримент;• 
математико-статистична обробка експерименталь-• 
них даних.

Результати дослідження.
На основі аналізу літературних джерел [1-6] та 

практичного досвіду виявлено, що певна кількість 
учнів вищих професійних училищ невзмозі виконати 
контрольні нормативи з легкої атлетики ( у бігу на 100 
м; у бігу на 1000 м; у стрибку в довжину з місця; ме-
тання малого м’ячика на дальність з розбігу; метані 
гранати), з гімнастики (згинання та розгинання рук в 
упорі лежачи; підтягування на перекладині; підніман-
ня тулуба в сід за 1 хвилину; стрибку через скакалку 
за 1 хвилину) і спортивних ігор (штрафний кидок у 
баскетболі; верхня пряма подача м’яча в межах май-
данчика в волейболі; удари м’яча на точність з відста-
ні 16 метрів у футболі). 

 З метою підвищення ефективності фізичної під-
готовки операторів комп’ютерного набору вищих 
професійних училищ комп’ютерних технологій та 
будівництва нами розроблено модель з 8 комплек-
сів спеціалізованих фізичних вправ для операторів 
комп’ютерного набору і експериментально перевірено 
їхню ефективність у навчальному процесі. У началь-
ний процес було введено експериментальний фактор 
- модель комплексів спеціалізованих фізичних вправ 
для операторів комп’ютерного набору. У досліджен-
ні брали участь чотири групи по 25 учнів Львівського 
вищого професійного училища комп’ютерних техно-
логій та будівництва. Дві з них експериментальні та 
дві контрольні. Експериментальні групи займалися 
з використанням спеціалізованого комплексу фізич-
них вправ, а контрольні за традиційною методикою. 
Тривалість педагогічного експерименту 3 роки (2007 
– 2010 навчальні роки).

Результати тестування експериментальної і 
контрольної групи за спеціальністю «Оператор 
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комп’ютерного набору» та їхня математико- статис-
тична обробка узагальнено у табл.1.

З таблиці 1 видно, що результати експерименталь-
ної групи за спеціальністю «Оператор комп’ютерного 
набору» у всіх контрольних нормативах переважають 
кращі показники контрольної групи у трьох значен-
нях: максимальному, мінімальному і середньому. 

Статистична обробка даних виявила, що середні 
значення тестування в експериментальній групі пере-
вищують у бігу на 100м на 0,46 с; у бігу на 1000метрів 

на 24 с; у стрибку в довжину з місця на 0,18 м; мета-
ння малого м’ячика на дальність з розбігу на 3,80 м; 
метані гранати на 4,40м, згинанні та розгинанні рук в 
упорі лежачи на 7,96 разів; підтягуванні на перекла-
дині на 4,08 рази; підніманні тулуба в сід за 1 хвилину 
на 7,12 рази; стрибку через скакалку за 1 хвилину на 
22,86 рази, у штрафному кидкові в баскетболі на 3,16 
рази; в верхній прямій подачі м’яча в межах майдан-
чика в волейболі на 3,28 рази; ударі м’яча на точність 
з відстані 16 м у футболі на 3,16 рази (рис.1.).

Таблиця 1
Результати експериментальної і контрольної групи за спеціальністю  «Оператор комп’ютерного набору».

ПАРАМеТРи еГ КГ
Max M Min Max M Min

Біг на 100метрів (сек.)  15,30  4,46  13,20  18,00 15,32  14,00 
Біг на 1000метрів (хв. сек.)  3,33  3,18  3,00  4,10  3,42  3,25 
Стрибки у довжину з місця(м)  2,50  2,22  2,10  2,30  2,04  1,60 
Метання малого м’ячика на дальність з розбігу (м)  52,00  44,28  39,00  47,00  40,48  32,00 
Метання гранати (м)  36,00  30,44  26,00  30,00 26,04  18,00 
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (разів)  47,00  36,88  28,00  38,00  28,92  17,00 
Підтягування на перекладині (разів)  15,00  10,68   7,00  9,00  6,60   1,00 
Піднімання тулуба в сід за 1 хвилину (разів)  54,00  47,80  42,00  46,00  40,68  31,00 
Стрибки через скакалку за 1 хвилину ( разів)  135,00  108,56  85,00 102,00  85,88  50,00 
Штрафний кидок у баскетболі 12,00  8,28  5,00  9,00 5,12  1,00 
Верхня пряма подача м’яча в межах майданчика в 
волейболі

 
10,00 

 
 8,24 

 
6,00 8,00 4,96 1,00 

Удари м’яча на точність з відстані 16 метрів у 
футболі

 10,00  
 7,92 

 
 5,00  8,00 

 4,76  
 2,00 

 Примітка: ЕГ- експериментальна група, КГ- контрольна група, Маx - максимальне значення, М - середнє 
значення, Міn - мінімальне значення.

Рис. 1. Результати тестування експериментальних і контрольних груп за спеціальністю «Оператор 
комп’ютерного набору».

 1 – Експериментальна група максимальне значення
 2 – Експериментальна група середнє значення
 3 – Експериментальна група мінімальне значення
 4 – Контрольна група максимальне значення
 5 – Контрольна група середнє значення
 6 – Контрольна група мінімальне значення
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За результатами тестів дослідних груп спеціаль-
ності «Оператор комп’ютерного набору» визначено, 
що експериментальна група має кращі результати у 
контрольних нормативах з легкої атлетики, гімнасти-
ки і спортивних іграх. 

Результати тестування експериментальної і контр-

ольної групи за спеціальністю «Будівництво та екс-
плуатація будівель і споруд» відображено у таблиці 2.

Результати тестування учнів за спеціальністю «Бу-
дівництво та експлуатація будівель і споруд» в експе-
риментальній групі кращі ніж у контрольній: у бігу 
на 100м на 1,02 с; у бігу на 1000м на 12 с; у стрибку в 

Таблиця 2
Результати експериментальної і контрольної групи за спеціальністю «Будівництво та експлуатація 

будівель і споруд»

ПАРАМеТРи еГ КГ
Max M Min Max M Min

Біг на 100метрів (сек.) 15,00 14,2 13,3 16,2 15,22 14
Біг на 1000метрів (хв. сек.) 3,35 3,2 3 3,5 3,32 3,18
Стрибки у довжину з місця (м) 2,50 2,30 2,00 2,35 2,10 1,80
Метання малого м’ячика на дальність з розбігу (м) 55,00 46,00 41,00 49,00 42,72 37,00
Метання гранати (м) 38,00 30,80 26,00 33,00 27,28 20,00
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи ( разів) 43,00 37,28 27,00 40,00 29,68 17,00
Підтягування на перекладині (разів) 15,00 11,52 8,00 12,00 8,44 2,00
Піднімання тулуба в сід за 1 хвилину (разів) 53,00 48,64 42,00 49,00 41,68 28,00
Стрибки через скакалку за 1 хвилину ( разів) 125,0 108,8 90,0 104,0 85,56 60,0
Штрафний кидок у баскетболі 12,00 7,40 3,00 9,00 5,40 1,00
Верхня пряма подача м’яча в межах майданчика в 
волейболі 10,00 7,40 4,00 7,00 5,04 1,00
Удари м’яча на точність з відстані 16 метрів у 
футболі 10,00 7,28 4,00 7,00 4,84 1,00

Примітка: ЕГ- експериментальна група, КГ- контрольна група, Маx - максимальне значення,  М - середнє 
значення,  Міn - мінімальне значення.

Рис. 2. Результати тестування експериментальних і контрольних груп за спеціальністю «Будівництво та 
експлуатація будівель і споруд»

1 – Експериментальна група максимальне значення
2 – Експериментальна група середнє значення
3 – Експериментальна група мінімальне значення
4 – Контрольна група максимальне значення
5 – Контрольна група середнє значення
6 – Контрольна група мінімальне значення 

140,00  

120,00  

100,00  

80,00  

60,00  

40,00  

20,00  

-  
1                           2                          3                           4                         5                          6



проблеми фізичного виховання і спорту   № 7 / 2010

43

довжину з місця на 0,20 м; у метанні малого м’ячика 
на дальність з розбігу на 3,28 рази; у метані гранати на 
3,52 рази, згинанні та розгинанні рук в упорі лежачи 
на 7,6 рази; підтягуванні на перекладині на 3,08 рази; 
підніманні тулуба в сід за 1 хвилину на 6,96 рази; 
стрибку через скакалку за 1 хвилину на 23,24 рази, в 
штрафному кидкові у баскетболі на 2 рази; в верхній 
прямій подачі м’яча в межах майданчика в волейболі 
на 2,36 рази; ударі м’яча на точність з відстані 16 ме-
трів у футболі на 2,44 рази (рис.2). 

На рис. 2 видно, що результати експерименталь-
ної групи у нормативах з легкої атлетики, гімнастики 
і спортивних ігор перевищують результати контроль-
ної групи. 

Висновки
Підвищення ефективності фізичної підготовки 1. 
учнів вищих професійних училищ комп’ютерних 
технологій та будівництва у частині покращення 
науково-методичного забезпечення можливе 
за допомогою моделювання нових комплексів 
фізичних вправ..
Виявлено, що для учнів нових спеціальностей, 2. 
зокрема операторів комп’ютерного набору, 
науково-методичних розробок з фізичного 
виховання не достатньо. Нами запропоновано 
модель з 8 комплексів вправ, які адаптовані для 
операторів комп’ютерного набору. 
За результатами педагогічного експерименту 3. 
було визначено відмінності між результатами 
контрольних та експериментальних груп у 
нормативах з легкої атлетики, гімнастики і 
спортивних ігор.
Виявлено, що середні значення тестування 4. 
в експериментальній групі за спеціальністю 
«Оператор комп’ютерного набору» з легкої 
атлетики перевищує: у бігу на 100м на 0,46 с; у 
бігу на 1000метрів на 24с; у стрибку в довжину 
з місця на 0,18 м; метанні малого м’ячика на 
дальність з розбігу на 3,80 м; метані гранати на 
4,40 м. У нормативах з гімнастики перевищують у: 
згинанні та розгинанні рук в упорі лежачи на 7,96 
рази; у підтягуванні на перекладині на 4,08 рази; 
підніманні тулуба в сід за 1 хвилину на 7,12 рази; 
у стрибку через скакалку за 1 хвилину на 22,86 
рази. У нормативах з спортивних ігор перевищує: 
в штрафному кидкові у баскетболі на 3,16 рази; в 
верхній прямій подачі м’яча в межах майданчика 
в волейболі на 3,28 рази; ударі м’яча на точність з 
відстані 16 м у футболі на 3,16 рази.

Встановлено, що результати тестування учнів 5. 
за спеціальністю «Будівництво та експлуатація 
будівель і споруд» в експериментальній групі 
кращі ніж у контрольній з легкої атлетики: у 
бігу на 100м на 1,02 с; у бігу на 1000м на 12 с; у 
стрибку в довжину з місця на 0,20 м; у метанні 
малого м’ячика на дальність з розбігу на 3,28 
рази; у метані гранати на 3,52 рази. У контрольних 
нормативах з гімнастики перевищують: згинанні 
та розгинанні рук в упорі лежачи на 7,6 рази; 
підтягуванні на перекладині на 3,08 рази; 
підніманні тулуба в сід за 1 хвилину на 6,96 рази; 
стрибку через скакалку за 1 хвилину на 23,24 рази. 
У контрольних нормативах з спортивних ігор 
перевищує: в штрафному кидкові у баскетболі 
на 2 рази; в верхній прямій подачі м’яча в межах 
майданчика в волейболі на 2,36 рази; ударі м’яча 
на точність з відстані 16 метрів у футболі на 2,44 
рази. 
Кількісні показники тестування статистично 6. 
достовірно свідчать про ефективність 
експериментальної моделі фізичних вправ 
для операторів комп’ютерного набору вищих 
професійних училищ комп’ютерних технологій 
та будівництва.

У подальших дослідженнях є необхідність моде-
лювання спеціалізованих комплексів фізичних вправ 
для учнів нових спеціальностей вищих професійних 
училищ комп’ютерних технологій та будівництва.
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Формування комунікаційно-інформаційної компетентності 
майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту

Кудін А.П., Тимошенко О.В., Володько І.В., Козубенко К.О., Мішаровський Р.М., Питомець О.П. 
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Анотації:
Представлена технологія фор-
мування комунікаційно-інформа-
ційної компетенції майбутніх 
фахівців фізичного виховання 
та спорту. У дослідженні при-
ймали участь 240 студентів 4 
курсів двох інститутів. Викорис-
тано дані анкетного опитування 
майбутніх фахівців. Показано 
значення використання нових 
інформаційних технологій у на-
вчальному процесі. Визначені 
основні етапи впровадження 
комп’ютерних і мультимедійних 
засобів. Обґрунтована необхід-
ність введення у навчальний 
процес дисципліни «Спортивно-
педагогічна інформатика».

Кудин А.П., Тимошенко А.В., Володько И.В., 
Козубенко К.А., Мишаровский Р.Н., Питомец 
А.П. Формирование коммуникационно-
информационной компетентности будущих 
специалистов физического воспитания и 
спорта. Представлена технология формиро-
вания коммуникационно-информационной 
компетенции будущих специалистов физиче-
ского воспитания и спорта. В исследовании 
принимали участие 240 студентов 4 курсов 
двух институтов. Использованы данные анкет-
ного опроса будущих специалистов. Показано 
значение использования новых информацион-
ных технологий в учебном процессе. Опреде-
лены основные этапы внедрения компьютер-
ных и мультимедийных средств. Обоснована 
необходимость введения в учебный процесс 
дисциплины «Спортивно-педагогическая ин-
форматика».

Kudin A.P., Timoshenko A.V., Volod-
ko I.V., Kozubenko K.A., Misharovs-
kiy R.N., Pitomets A.P. Formation of 
communicational and informational 
competence of future professionals 
of physical education and sport. The 
technology of formation communication 
information competency of the future 
experts of physical training and sports is 
presented. 240 students of 4 rates of two 
institutes participated in research. Data 
of questionnaire of the future experts are 
used. Importance of use of new informa-
tion technologies in educational process 
is exhibited. Milestones of introduction 
of computer and multimedia means are 
defined. Necessity of initiating for educa-
tional process of discipline «Sports - ped-
agogical computer science» is justified.

Ключові слова:
компетентність, мультиме-
дійні засоби, комп’ютерні тех-
нології, навчальний процес, про-
фесійна підготовка. 

компетентность, мультимедийные сред-
ства, компьютерные технологии, учебный 
процесс, профессиональная подготовка. 

competence, multimedia, computer 
technology, the educational process, 
professional training.

Вступ.1

Формування інформаційно-технологічного сус-
пільства, докорінні зміни соціально-економічного, 
духовного розвитку держави потребують підготовки 
вчителя нової генерації [4]. 

Підготовка майбутніх фахівців фізичного вихо-
вання та спорту в сучасних умовах характеризується 
рядом протиріч та істотних недоліків, а саме: між ви-
могами інформаційного суспільства до професійної 
підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання 
та спорту та їх кваліфікацією відповідно до освітньо-
кваліфікаційного рівня; обсягом наукової інформації, 
отриманої за допомогою сучасних інформаційних і ко-
мунікаційних технологій, зокрема мережі Інтернет, та 
умовами для її застосування в навчально-виховному 
процесі вищого навчального закладу [6]. 

Розповсюдженою помилкою серед фахівців у галу-
зі освіти, як зазначає З.В. Нікуліна [5], є уявлення про 
те, що використання комп’ютерів, нових технічних за-
собів у навчальному процесі – це єдине, що необхідно 
для модернізації освіти. З цього погляду, достатньо 
поставити в навчальні аудиторії комп’ютери, навчити 
викладачів ними користуватись і основні проблеми в 
освіті, які пов’язані з якістю й ефективністю, будуть 
розв’язані. Тобто, відповідно до цієї позиції, викорис-
тання нових інформаційних технологій у навчально-
му процесі веде до радикальних змін тільки в одній 
підсистемі освіти – технологічній, а інші його підсис-
теми істотно не змінюються.

При цьому, за даними В.І. Бобрицької [2] аналіз 
розвитку сучасної освіти засвідчує те, що ніяка, на-
віть найсучасніша техніка і розвинута технологія, 
найкращі фахівці з її використання не можуть привес-
ти до збільшення ефективності освіти, якщо введення 
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нових технологій не супроводжується істотними змі-
нами в усіх інших підсистемах освіти. Інтернет стає 
невід’ємною частиною нашого соціального життя: 
для листування ми користуємось виключно електро-
нною поштою, спілкуємось через ISQ, Skype. Потуж-
ним середовищем для міжособистісного спілкування 
є соціальні мережі і портали [3]. Пошукові системи 
замінюють нам енциклопедії, початковий переклад – 
електронні словники. Все частіше ми свої фінансово-
торговельні стосунки переносимо в Інтернет. Однак 
при цьому мало робиться, щоб підняти роль Інтернету 
як освітнього середовища, в якому можна організову-
вати навчальний процес.

Робота виконана відповідно до тематичного пла-
ну і загальної проблеми наукових досліджень На-
ціонального педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова і є складовою тематичного плану 
науково-дослідних робіт «Зміст освіти, форми і засо-
би підготовки вчителів».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи розробити технологію формування 

комунікаційно-інформаційної компетенції майбутніх 
фахівців фізичного виховання та спорту.

Результати досліджень.
Перехід від постіндустріального до інформаційно-

го суспільства, що відбувається у ХХІ столітті, вимагає 
від людини вміння не тільки швидко знайти необхід-
ну інформацію, а й представити свою інформацію так, 
щоб її зрозуміли всі. При цьому не ми формуємо пра-
вила гри, а вони вже сформовані, і людина або сприй-
має їх – і тоді вона комунікабельна, або не сприймає 
їх – і тоді вона позбавлена комунікацій і, врешті-решт, 
не може бути зрозумілою. Нами проведено анонімне 
опитування студентів двох Інститутів – фізичного ви-
ховання і спорту (ІФВС) та фізико-математичного з 
питань пов’язаних з введенням електронних систем 
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навчання у НПУ імені М.П.Драгоманова (таблиця 1). 
Результати не відрізнялись: усі студенти схильні 

до того, що сучасні технології навчання повинні бути 
Інтернет-орієнтованими. 

Аналіз науково-методичної літератури та досвід 
передової практики засвідчує про необхідність на-
рощування потужностей використання Інтернету як 
освітнього середовища. Безумовно, це повинно від-
буватися одночасно двома напрямами – наповненням 
Інтернету україномовними навчальними ресурсами, 
адаптованими до Інтернету, і впровадженням у на-
вчальний процес Інтернет-технологій, які виконують 
педагогічні цілі. 

Слід відзначити, що перший напрямок тривалий 
час був складним, особливо для педагогічних ВНЗ, у 
яких не готують веб-дизайнерів, виготовлювачів елек-
тронних засобів навчання, системних адміністраторів. 
Але протягом останніх років створено загальнодос-
тупні програмні продукти, які дозволяють виготовля-
ти високоякісні цифрові освітні ресурси без спеціаль-
них знань з інформатики.

 Нами наведені результати реалізації цих підходів, 
які оформлені у проекті «Електронна педагогіка». 
Мета даного проекту полягає у формуванні в Інтер-
неті сегменту – інтернет-інформаційно-освітнього 

середовища, де участь беруть усі структурні підроз-
діли університету, в тому числі, і фахівці фізичного 
виховання та спорту. Причому, характер впроваджен-
ня інформаційно-комунікаційних технологій і різ-
номанітність технологічних рішень при розв’язанні 
конкретних навчальних задач враховує специфіку 
конкретного напряму підготовки майбутніх фахівців. 
Практика показала, що тільки в цьому випадку пере-
дові технології дають максимальний ефект у навчаль-
ному процесі конкретного структурного підрозділу 
університету, а комп’ютер не витісняє викладача із 
процесу навчання, а стає потужним педагогічним ін-
струментом, адаптованим до реалій 21 століття..

На першому етапі проекту в Інституті фізичного 
виховання і спорту (ІФВС) було поставлено ряд за-
вдань, які стали фундаментом для подальшого впро-
вадження електронних систем навчання у навчальний 
процес: 

- комп’ютеризація – забезпечення кафедр і лабо-
раторій комп’ютерною технікою і програмним забез-
печенням для виготовлення цифрових освітніх ресур-
сів. 

- створення місць впровадження електронних сис-
тем навчання студентів ІФВС. Організовано Центр 
електронного навчання, у якому майбутні фахівці 

Таблиця 1 
Опитування студентів 4 курсів двох інститутів (n=240)

№ Запитання Так, % Н % Додаткові зауваження 

1. Як часто Ви відвідуєте читальний зал 
нашої наукової бібліотеки у ЦК?

Кожен тиждень 
-20 5

Дуже рідко – 16
Протягом сесії – 8
Один раз на місяць -11

2. 
Чи знаєте Ви, що в університеті на 
сайті www.npu.edu.ua є «Електронна 
бібліотека»?

98 1

3.
Чи повідомляли вам викладачі про 
«Електронну бібліотеку на www.npu.edu.
ua»? 

38 30

4. Чи користуєтесь ресурсами 
«Електронної бібліотеки»? 65 35 «Не всі е-книги можна 

відкрити вдома!»

5.
Чи читались Вам за чотири роки 
в університеті аудиторні лекції з 
постійним використанням мультимедіа?

0 32
Окремі лекції з 
інформатики -17

6. Як Ви оцінюєте ефективність викори-
стання мультимедіа на лекціях ? 

96 (з них, погли-
блення власних 
знань -27, якісне 
унаочнення -20)

2

«Можна залучати студентів 
до виготовлення».
 «Треба, щоб усі лекції 
були такими!»
 «Зв'язок з життям!»

7.

Чи ефективна підтримка навчального 
процесу засобами Інтернету - викла-
дання на сайті навчальних матеріалів 
(збірник задач, електронні книги тощо).

91 2

Проблеми з доступом до 
Інтернету -4

«Не потрібно витрачати 
час на переписування!»

8. Чи хотіли б Ви особисто навчитись ви-
готовляти мультимедійні лекції? 96 2

«Ми викладачі майбутньо-
го!»
«Не хочеться писати крей-
дою!
«Цей крок у будь-якому 
випадку зроблять усі!»
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фізичного виховання та спорту надається безко-
штовний доступ до мережі Інтернет. Оптоволоконне 
об’єднання корпусів і навчальних приміщень набли-
зило студентів ІФВС до ресурсів електронної біблі-
отеки НПУ імені М.П.Драгоманова з інших кафедр, 
бібліотек Інститутів. 

- електронна бібліотека, де ресурсами цього еле-
менту є електронні книги зі списку рекомендованої 
літератури для студентів, який підготовлений ви-
кладачами кафедр інституту. Це – адресна допомога 
студентам з підготовки до навчального курсу конкрет-
ного викладача, що виключає використання «спаму» 
літератури, яким заповнено електронні бібліотеки в 
Інтернеті. Технічними питаннями формування елек-
тронної бібліотеки займається спеціальна загально-
університетська служба, яка здійснює каталогізацію 
і забезпечує захист, важливий з погляду реалізації 
авторських прав і захисту інтелектуальної власності. 
Розробкою методики створення електронних книг за-
ймається лабораторія електронних засобів навчання 
Інституту дистанційного навчання, яка організувала 
для викладачів ІФВС спеціальну курсову підготовку. 

Головний результат цього етапу полягає у тому, 
що, дані автоматизованого комп’ютерного контролю 
кількості скачувань засвідчують про попит майбутніх 
фахівців навчально-методичної літератури, а значить 
студент має можливість віддалено 24 години 7 днів на 
тиждень користуватись книгами свого викладача. 

Оскільки через систематичне відвідування спор-
тивних змагань, часті перебування на тривалих зборах 
і, на жаль, через хворобу, майбутні фахівці фізичного 
виховання та спорту пропускають багато лекційних 
занять, а на IІI-IV курсах значна частина їх перехо-
дять на індивідуальне навчання. Заборонити цього не 
можна, адже майбутній вчитель фізичної культури чи 
тренер повинен бути професійно підготовленим. Ви-
хід один: студент повинен мати можливість у зручний 
для себе час віддалено прослухати лекцію, ознайоми-
тись з конспектом лекції, почитати електронну книгу, 
яка містить і методичні рекомендації, і каталог відео, 
і додаткові ресурси тощо. Це розв’язує електронна бі-
бліотека, підготовлена кафедрами ІФВС. 

Метою другого етапу проекту «Комплексна мо-
дернізація навчального процесу в ІФВС», який за-
планований на 2010-2013 роки є виведення ІФВС 
на європейський рівень надання освітніх послуг 
на основі найсучасніших досягнень інформаційно-
комунікаційних технологій та міжнародного досвіду 
провідних ВНЗ у галузі знань 0102 Фізичне вихован-
ня, спорт і здоров’я людини». 

На цьому етапі розв’язувались такі навчальні за-
дачі:

- забезпечення автоматизованого контролю само-
стійної діяльності студентів (тестовий комп’ютерний 
контроль);

- індивідуалізація навчального процесу: підвищен-
ня ролі самонавчання за рахунок створення цифрових 
освітніх ресурсів власного виробництва: дистанцій-
них курсів з навчальних дисциплін, дидактичних на-
вчальних матеріалів, педагогічних тренажерів; 

- оволодіння випускниками всіх спеціальностей 
ІФВС новітніми технологіями виготовлення і вико-
ристання у навчальному процесі чи тренуванні муль-
тимедійних засобів навчання;

- підвищення кваліфікації викладачів ІФВС та 
навчально-допоміжного персоналу кафедр з питань 
створення і використання сучасних електронних засо-
бів навчання у реальному навчальному процесі. 

Нами виділено чотири основні напрямки інформа-
тизації навчального процесу:

Перший напрямок полягає у формуванні мереже-
вої інфраструктури ІФВС для здійснення електронних 
систем навчання. 

Головним у ньому є перетворення сайту Інституту 
www.ifvs.npu.edu.ua в основну відправну точку в орга-
нізації електронних систем навчального процесу (на-
явність доступу і розміщення навчально-методичної 
документації – навчальних програм, планів, електро-
нних ресурсів, банку даних тощо). Причому, як напо-
вненням, так і адмініструванням повинен займатися 
ІФВС. Для цього зі складу викладачів ІФВС був під-
готовлений спеціаліст-модератор сайту ІФВС. На сай-
ті, окрім інформаційних джерел, представлені осно-
вні рубрикації, які визначають сайт як освітній – це 
«освітні ресурси» і «освітні послуги». 

На програмному рівні в інфраструктурі ІФВС 
сьогодні впроваджуються елементи апаратно-
програмного комплексу «Електронний деканат» у ро-
боту директорату ІФВС (Рис.2). 

Електронний деканат» - це окремий сервіс освіт-
нього порталу ВНЗ, який здійснює організацію чи 
підтримку навчального процесу автоматизовано від-
повідно до укладеної програми. Основною функцією 
«Електронного деканату» є автоматизоване забезпе-
чення закритої системи комунікацій між трьома учас-
никами навчального процесу за електронною формою 
навчання: система - викладач - студент. Електронний 
деканат дозволяє виконувати ряд функцій традицій-
ного деканату на більш технологічному рівні, значно 
скорочуючи час виконання певної роботи традиційно-
го деканату. 

Другий напрямок передбачає створення автомати-
зованої системи контролю знань студентів. 

Як відомо, введення модульно-рейтингової сис-
теми у навчальний процес ВНЗ передбачає виділен-
ня великої кількості годин на самостійну підготовку 
студентів і необхідності формування у міжсесійний 
період рейтингу студента. Однак через відсутність 
фінансування цього виду діяльності викладачів ця 
надзвичайно важлива частина навчального процесу 
складно реалізується у ВНЗ. Для розв’язання пробле-
ми було прийнято рішення автоматизувати систему 
контролю знань з циклу теоретичних дисциплін на-
вчального плану спеціальностей ІФВС через викорис-
тання мереж Інтернет\Інтранет, тим самим відпадає 
необхідність викладача бути присутнім при здачі тес-
тового контролю і витраті часу на перевірку. З цією 
метою виготовлено програмний продукт - конструк-
тор тестів, який встановлено у мережу ІФВС. А також 
проведено в Інституті дистанційного навчання курсо-
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ву підготовку викладачів і лаборантів ІФВС з питань 
організації комп’ютерних мережевих тестувань. 

Проведено також підготовчу роботу зі створен-
ня програмних систем доступу і підготовку робочих 
місць для забезпечення мережевого тестування. Ка-
федри приступили до виготовлення тестуючої бази 
ІФВС. Протягом незначного періоду викладачі кафедр 
створили більше 20 000 тестів з дисциплін, які вже 
знаходяться в мережі Інтранет ІФВС. Тести містять 
також мультимедійні та фотопитання, що важливо для 
рухливих видів спорту. 

Форми контролю – проміжні і модульні. Тільки 
останні вимагають присутності студента у Центрі 
електронного навчання ІФВС, де здійснюють вери-
фікацію особи. Проміжні форми контролю можна 
проходити віддалено (через Інтернет) – це дозволяє 
студенту у зручний для нього час підготуватися через 
декілька спроб до основного модульного контролю. 
Звичайно, на модульні форми контролю виділяється 
до 75% загальної суми балів. Присутність викладача 
на мережевому тестуванні не вимагається – відповіді 
перевіряє комп’ютерна програма. Викладач може від-

далено спостерігати, а студент до кінця семестру вже 
має суму балів, на основі якої викладач може виста-
вити семестрову оцінку. Ця система контролю зареко-
мендувала себе з позитивного боку для стаціонарної 
форми навчання для більшості теоретичних дисци-
плін як спортивного, так і для усіх загальнонаукового 
профілю. Звичайно, для стаціонарної форми навчання 
зберігаються і стаціонарні форми контролю у присут-
ності викладача (спортзал, басейн тощо).

Третій напрямок полягає у створенні навчально-
методичного забезпечення нового покоління, до яких 
відноситься: мультимедійні дидактичні засоби на-
вчання, електронні курси в оболонках дистанційного 
навчання, педагогічні тренажери. 

Нова дидактична організація інформаційно-
освітнього середовища навчального закладу в Інтернеті 
вимагає повної модернізації джерел інформації. Як 
відомо, основним джерелом інформації для проведення 
теоретичних занять є паперові підручники, в яких, 
наприклад, виконання технічних прийомів описується 
або текстом, або статичним малюнком. Схеми різних 
комбінацій, групові дії гравців у різних фазах гри, 

Рис.1. Сайт ІФВС Рис.2. Електронний деканат в системі дистанційного 
навчання на сайті www.celsi.edu.ua

Рис.3. Головна сторінка програмного продукту 
«Мультимедійна хрестоматія»

Рис.4. Демонстрація можливостей продукту 
«Мультимедійна хрестоматія»: відео фрагмент 
з прокруткою, синхронізований показ слайд-шоу, 

гіпертекстова книга
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як правило, представлені як сукупність ліній і цифр. 
Такі навчально-методичні засоби, присвячені спорту, 
мають низьку наочність, відрив від реальності 
і як результат – низький відсоток сприйняття 
матеріалу студентами (спортсменами). Така книга 
малоефективна для організації самостійного вивчення 
матеріалу студентами.

Існуючі спортивні відеофільми на дисках та 
Інтернет-ресурси хоча і наближають до реальнос-
ті (можна бачити рухи «живих» спортсменів), однак 
відводять пасивну роль викладачеві (тренеру) під час 
демонстрації, який не може проявити свою індивіду-
альність: змінити послідовність дій, вибудувати свою 
траєкторію вивчення або записати свій коментар. Для 
цього спеціалісти Інституту дистанційного навчання 
разом з викладачами ІФВС розробили ряд програм-
них продуктів та програмне забезпечення, які адапто-
вані до Інтернету. 

Перший продукт - «Мультимедійна хрестоматія» 
на базі MS Prodisor. Головний інтерфейс складається з 
трьох полів (рис.3). 

Перше поле – це зміст хрестоматії, тобто гіпер-
медійний каталог відео фрагментів. Натискаючи на 
зноску ми викликаємо появу зображень у двох полях: 
верхньому – презентаційному, і найбільшому – теле-
візійному. 

У презентаційному полі можна розміщувати текст, 
фото, малюнок або схему комбінації (рис. 4). 

Це може бути фактично електронна книга. 
У телевізійному полі демонструється відео, 
демонстрацією якого можна керувати (зупиняти, 
повертати назад, вперед). Для виконання таких 
маніпуляцій передбачений програвач.

Кожен фрагмент каталогу має декілька повторів, 
які демонструють один і той же елемент чи комбінацію 
з різною швидкістю демонстрації, що досягається 
підчас попередньої обробки відзнятого в спортивному 
залі відеоматеріалу. При цьому сповільнені варіанти 
дуже важливі при детальному розгляді окремих 
рухів частин тіла чи гравців команди. Це дозволяють 
відповідні сервіси програвача. 

Програмний продукт дозволяє записати і 
синхронізувати власний коментар тренера до 
фрагментів, що демонструються у телевізійному полі. 
Така відео-лекція є хорошим навчально-методичним 
засобом для самостійного вивчення студентами 
теоретичних основ спортивних ігор.

Процес створення такого засобу складається з 
декількох етапів: 

1. Підготовка сценаріїв фрагментів.
2. Запис ігрових схем у залі за участю «акторів».
3. Створення схем-презентацій у Рower Рoint.
4. Вставлення у програмну оболонку Produser з на-

ступною синхронізацією.
Область використання:

для проведення лекційних занять в аудиторії для • 
студентів інституту фізичного виховання, 
для самопідготовки студентів інституту фізичного • 
виховання;
для проведення теоретичної частини тренувально-• 

го процесу спортсменів тренером у комп’ютерному 
класі.

Друга розробка поєднує управління відео-
демонстрацією з можливістю нанесення на зупине-
ний кадр графічних рисунків (цифр, написів, ліній і 
геометричних фігур) причому різноманітних кольорів 
і товщин (рис. 5). 

Як і в попередній розробці, передбачено керування 
процесом демонстрації за допомогою набору функці-
ональних кнопок управління. Основне призначення 
засобу - розбір власної гри команди, або розгляду де-
талей складного руху (наприклад, стрибку з жерди-
ною). 

Таким чином, для супроводу як навчального про-
цесу в аудиторіях, так і для навчання студентів, під час 
самопідготовки, стають цінними мультимедійні мож-
ливості сучасного комп’ютера: вплив на процес де-
монстрації (сповільнювати, повертати, домальовувати 
на екрані тощо). Комп’ютер стає дійсно потужним пе-
дагогічним інструментом сучасного вчителя з фізич-
ного виховання чи тренера. Необхідно це сформувати 
у майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту, 
який повинен розуміти як вчити дітей. З цією метою 
до навчальних планів підготовки бакалаврів усіх спе-
ціальностей ІФВС внесено дві дисципліни: «Інформа-
тика і комп’ютерна техніка» і «Спортивно-педагогічна 
інформатика». Якщо перша дисципліна розв’язує пи-
тання комп’ютерної грамотності, то вивчаючи другу 
дисципліну, кожен студент виготовлює мультимедій-
ний дидактичний засіб з конкретного виду спорту під 
керівництвом двох викладачів – викладача кафедри 
інформаційно-комунікаційних технологій навчання і 
викладача кафедр ІФВС. Якщо перший вчить студен-
та технології виготовлення, то другий – методиці ви-
кладання цього виду спорту, фаховому оформленню, 
тобто відповідає за змістовну частину роботи. 

Виготовлений дидактичний засіб може викорис-
товуватися як під час викладання в аудиторії, так і під 
час самопідготовки студентів через мережу Інтернет. 
Найголовніше у тому, що студенти навчаться виго-
товляти свої власні ультрасучасні методичні засоби 
навчання. 

Новим кроком у розв’язанні проблеми віддаленого 
навчання студентів-спортсменів є використання дис-
танційних технологій навчання як підтримка навчаль-
ного процесу і основна технологія доставки навчаль-
ного матеріалу для заочної форми навчання. В ІФВС 
створено творчі колективи з провідних викладачів, які 
разом з Web-дизайнерами ІДН розробили електронні 
курси в оболонці дистанційного навчання Moodle. 
Вони викладені на сайті (іdn.npu.edu.ua), і студенти 
можуть знайти їх після відповідної реєстрації (рис.6).

Необхідно зазначити, що для ІФВС електронні 
навчальні курси в оболонці дистанційного навчання 
Moodle (дистанційних курсів) – це допоміжний на-
вчальний ресурс для денної форми навчання і осно-
вний навчальний ресурс для студентів заочної форми 
навчання з можливим у 

Наступним кроком в інформатизації навчального 
супроводу в ІФВС є створення автоматизованих «на-
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вчаючих» систем – педагогічних тренажерів з елемен-
тами інтерактивності та мультимедіа. На це спрямо-
вана організація науково-дослідної роботи окремих 
магістрів та аспірантів ІФВС, створено творчі колек-
тиви за участю провідних викладачів ІФВС та ІДН.

Четвертий напрямок являє собою ефективне за-
стосування мультимедійних засобів навчання під 
час проведення аудиторних занять. Це надзвичайно 
важливе питання у педагогіці. Спочатку спеціалісти 
інституту дистанційного навчання опанували найсу-
часніші технології демонстрації мультимедіа у ряді 
навчально-методичних центрів США (м. Балтимор, 
штат Мериленд) та Швеції (м. Умеа). Тепер всьому 
набутому навчають викладачів ІФВС через систему 
постійно-діючої курсової підготовки з питань ефек-
тивного використання і демонстрації мультимедій-
них дистанційних засобів в аудиторії. З цією метою 
введено в дію два мультимедіацентри, де створені 
умови для проведення занять для майбутніх фахівців 
фізичного виховання та спорту з використанням цих 
технологій. 

Висновки.
На основі вивчення науково-методичної літерату-

ри, аналізу досвіду роботи викладачів вітчизняних та 
іноземних вищих навчальних закладів було показано 
значення комунікаційно-інформаційних технологій, 
визначені основні напрямки та завдання щодо вико-
ристання мультимедійних засобів навчання у профе-
сійній підготовці майбутніх фахівців фізичного вихо-
вання та спорту. Впроваджено у навчально-виховний 
процес дисципліну «спортивно-педагогічна інформа-
тика», розроблена навчальна програма та діагностич-
на технологія оцінювання успішності за модульно-
рейтинговою системою з даного курсу. Виконання 

саме таких інноваційних завдань в повному обсязі 
дасть можливість швидко інтегруватись у європей-
ський освітянський простір.

Напрям подальших досліджень буде спрямова-
ний на збагачення міжнародного мультимедійного 
банку відеоматеріалами й комп’ютерних програм з 
різних видів спорту та на цій основі розробка методи-
ки навчання фізичних вправ і технології оцінювання 
успішності майбутніх фахівців фізичного виховання 
та спорту з професійно-орієнтованих дисциплін. 
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Рис.5. Другий програмний продукт: з можливістю 
наносити на зображення написи

Рис. 6. Електронні курси з дисциплін ІФВС в 
оболонці дистанційного навчання Moodle на сайті 

перспективі введенням «заочно-дистанційної 
технології» їх навчання з деяких теоретичних 

дисциплін навчального плану.
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Біологічний вік та темпи старіння організму студентів
Лошицька Т.І.

Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

Анотації:
Розглянуто співвідношення біоло-
гічного та паспортного віку студент-
ської молоді. У експерименті при-
ймали участь 25 студентів віком 17 
– 19 років. Проведено розрахунок 
їх біологічного віку. Оцінено темпи 
старіння організму студентів. Ви-
значено показники, які мають най-
міцніший зв'язок із показником біо-
логічного віку. Отримані результати 
порівняно із даними дослідників 
інших регіонів України. Окреслено 
перспективи оздоровчої роботи з 
фізичного виховання для корегу-
вання різниці між біологічним та 
паспортним віком. 

Лошицька Т.И. Биологический возраст и 
темпы старения организма студентов. 
Рассмотрено соотношения биологическо-
го и паспортного возраста студенческой 
молодежи. В эксперименте принимали 
участие 25 студентов возрастом 17-19 лет. 
Проведен расчет их биологического воз-
раста. Оценены темпы старения организ-
ма студентов. Определены показатели, 
которые имеют крепчайшую связь с пока-
зателем биологического возраста. Полу-
ченные результаты сравнены с данными 
исследователей других регионов Украины. 
Предложены перспективы оздоровитель-
ной работы по физическому воспитанию 
для корректирования разности между био-
логическим и паспортным возрастом. 

Loshits'ka T.I. Biological age and 
rates of senescence of organism of 
students. Correlations of biological and 
passport age of student young people are 
considered. In an experiment took part 25 
students by age 17-19 years. The calcu-
lation of their biological age is conducted. 
The rates of senescence of organism of 
students are appraised. Indexes which 
have the strongest connection with the 
index of biological age are certain. The 
got results are compared to information of 
researchers of other regions of Ukraine. 
The prospects of health work are offered 
on physical education for adjustment of 
difference between biological and pass-
port age. 

Ключові слова:
вік, біологічний, паспортний, ста-
ріння, темп, організм, студенти, 
самооцінка.

возраст, биологический, паспортный, 
старение, темп, организм, студенты, 
самооценка.

age, biological, passport, senescence, 
rate, organism, students, self-appraisal.

Вступ.1

Аналіз тривалості та якості життя українців та 
мешканців ближнього зарубіжжя показує, що остан-
ні десятиліття відмічені різким погіршенням стану 
здоров'я всіх вікових категорій населення, зокрема, 
усі автори звертають увагу на передчасне «зношу-
вання», старіння організму [1, 5, 6, 7]. Ступінь цього 
«зношування» можна оцінити за біологічним віком та 
розрахованим за ним показником темпу старіння ор-
ганізму (Войтенко В.П., 1991) [5]. 

 Біологічний вік (БВ) – це показник рівня зно-
шеності структури та функції певного структурного 
елементу організму, групи елементів та організму в 
цілому, виражений в одиницях часу шляхом співвід-
ношень значень виміряних індивідуальних біомарке-
рів з еталонними середньопопуляційними кривими 
залежностей змін цих біомаркерів від календарного 
віку[1]. 

 Не зважаючи на наявність методики оцінки біо-
логічного віку, у наукових виданнях представлено 
досить мало робіт, у яких проблема біологічного віку 
розглядалась би стосовно молоді студентського віку.

 Як відомо, засобами фізичного виховання можна 
суттєво вплинути на швидкість старіння (зношення 
організму), гальмуючи вікові процеси. Однак, перш, 
ніж братися за цю справу, слід знати, які процеси роз-
виваються найшвидше, і від яких показників найбіль-
ше залежить біологічний вік організму.

З цієї позиції актуальність теми дослідження не 
викликає сумнівів.

Попередніми дослідженнями встановлено, що:
різна швидкість старіння осіб у досліджених попу-• 
ляціях багато в чому залежить від тієї чи іншої вік-
залежної патології;
артеріальна гіпертензія, ожиріння, цукровий діабет • 
II типу тісно пов’язані з темпами старіння. 
механізми старіння як такі, і механізми розвитку • 
тієї чи іншої форми хронічної патології можуть як 
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співпадати за своєю суттю, так і відрізнятися, при-
скорюючи або не впливаючи на темпи старіння ор-
ганізму.
прискорення темпів старіння в умовах впливу іоні-• 
зуючого випромінювання поєднується з більш ран-
нім розвитком хронічної патології (особливо для 
осіб більш молодшого віку) [1,6,7].

Проблемам передчасного старіння організму при-
свячена чимала кількість робіт, однак, причини такого 
явища стосовно організму молодих людей студент-
ського віку, на нашу думку, вивчені недостатньо і по-
требують доопрацювання. 

Дослідження проведено згідно зведеного плану 
науково-дослідної роботи кафедри фізичного вихо-
вання Кременчуцького державного університету на 
2009 – 2010 н.р.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
 Мета дослідження – визначити ступінь та темпи 

старіння організму юнаків-студентів 1 – 3 курсів.
 Завдання дослідження. 

Вивчити стан проблеми за даними наукових дже-1. 
рел.
Провести опитування за анкетою «Самооцінка 2. 
здоров’я».
Розрахувати біологічний вік досліджуваних.3. 
Розрахувати належний вік досліджуваних.4. 
Порівняти біологічний та паспортний, а також біо-5. 
логічний та належний вік студентів.
Оцінити невідповідність.6. 
Оцінити темпи старіння організму.7. 
Визначити коефіцієнт кореляції між досліджувани-8. 
ми показниками та БВ студентів. 
Розробити рекомендації щодо скорочення невідпо-9. 
відності.

 Методи та організація дослідження. 
Аналіз наукових публікацій .1. 
Анкетування.2. 
Спірометрія.3. 
Визначення АТ за методикою Короткова.4. 
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Проба Озерецького (статичне балансування на од-5. 
ній нозі).
Методика В.П. Войтенка для визначення біологіч-6. 
ного віку.
Методи математичної статистики.7. 

У дослідженнях прийняли участь 25 юнаків-
студентів 1-х курсів, які відносяться до основної гру-
пи, на час проведення досліджень не мають протипо-
казань до занять та є відносно здоровими. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Вивчення літератури за темою дослідження дозво-

лило виявити, що на сьогодні розроблено та зазвичай 
використовується 4 методики щодо визначення БВ. 
Два варіанти дуже складні із використанням сучас-
ної медичної апаратури. Третій варіант спирається на 
загальнодоступні показники та вимірювання ЖЄЛ, а 
четвертий – найбільш доступний.

Для розрахунку БВ за 4-м варіантом використову-
ють таку формулу:

для чоловіків:

БВ=27,0 + 0,22*АТс-0,15*ЗДВ+0,72*СОЗ-0,15*СБ (1)

для жінок:

БВ=-1,46 + 0,42*АТп+0,25*МТ+0,70*СОЗ-0,14*СБ, (2)

де МТ – маса тіла, кг; 
СОЗ – самооцінка здоров’я за анкетою, балів; 
ЗДВ – затримка дихання на вдосі, с; 
АТс – артеріальний тиск систолічний, мм.рт.ст., 
АТп – артеріальний тиск пульсовий, мм.рт.ст., 
СБ – статичне балансування на правій нозі, с.

За допомогою наведених формул вираховують біо-
логічний вік. Для визначення, наскільки він відпові-
дає календарному, потрібно зіставити їх індивідуальні 
величини. Величина належного БВ (НБВ) визначаєть-
ся за формулами:

НБВ=0,629*КВ+18,6 – для чоловіків;         (3)
НБВ=0,581*КВ+17,3 – для жінок,            (4)

де КВ – календарний вік.
Разом з тим, аналіз літератури свідчить про на-

ступне: 
30% студентів за показником максимального спожи-• 
вання кисню (МСК) знаходяться у віковому діапазо-
ні 50-60 років [8];
Середній показник біологічного віку студентів • 
складає близько 45 років, тоді як належний – 24 – 
25[6,7].

У наших дослідженнях отримано такі дані:
у віковому діапазоні до 30 років знаходиться 1 сту-• 
дент (4%);
до 40 років – 5 юнаків (20%)• 
до 50 років 14 студентів (56%)• 
до 60 років 5 студентів (20%).•  

 Інші середньостатистичні дані наших досліджень 
представлено в таблиці 1.

 За табл. 1 середній паспортний вік студентів 
складає 18,6 року. Наймолодший за БВ студент має 
24 роки, що перевищує його паспортний на 6 років. 
Необхідно зазначити, що це найкращий показник. У 
всіх інших випадках показники БВ значно гірші. 

Ступінь перевищення показників БВ над паспорт-
ними даними представлено в таблиці 2.

Таблиця 1
Середньостатистичні дані досліджень (n=25)

ПВ, років БВ, років Різниця, років Різниця, %
Середнє значення 18,6 45,0 26,5 144,4
Статистичне 
відхилення 1,19 7,00 7,53 46,83

 
Таблиця 2 

Ступінь перевищення показників біологічного віку над паспортним у студентів (n=25)
Величина перевищення, % К-сть студентів, %

на 100% (або у 2 рази) 20

від 100 до 150 % (від 2 до 2,5 разів) 36

від 151 до 200% (від 2,5 до 3 разів) 28

від 201 до 222% (більше, ніж у 3 рази) 16
 

Таблиця 3
Співвідношення БВ і НВ та оцінка темпів старіння

Різниця, років Темп старіння К-сть чол %
від –15 до – 9 р різко уповільнений 0 0
від – 8,9 до – 3 р уповільнений 1 4
від – 2,9 до +2,9 БВ=ПВ 1 4
від +3 до +8,9 прискорений 2 8
від +9 до +15 різко прискорений 21 84
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За формулою 3 розрахується належний вік студен-
тів і надалі порівнюється з біологічним.

Не викликає сумніву той факт, що в ситуації, яка 
склалася, вплив засобів фізичного виховання на орга-
нізм студента не просто бажаний, а вкрай необхідний. 
Причому, вплив цілеспрямований. 

 Однак, щоб впливати на рівень біологічного віку 
слід визначити, які із досліджуваних показників най-
більше із ним пов’язані. 

 Методом парної кореляції Пірсона визначено ко-
ефіцієнти взаємозв’язку. Найвищий рейтинг має по-
казник затримки дихання на вдосі (–0,91); на другому 
місці – статичне балансування на одній нозі із закрити-
ми очима (–0,59); на третьому – самооцінка здоров’я, 
яка переважно залежить від наявності чи відсутнос-
ті шкідливих звичок та хвороб, рухової активності 
(0,43). Самооцінка здоров’я визначалася суб’єктивно 
– методом анкетування. 

Показники АТ та ЧСС не продемонстрували бодай 
середньої сили кореляційного зв’язку, тоді як їх вне-
сок у рівень фізичного здоров’я досить вагомий.

Висновки. 
У досліджуваної групи студентів, чий паспортний 1. 
вік складає 18,6 року, середній  показник БВ сяг-
нув 45 років, перевищуючи паспортний на 26 років 
(144%).
Щодо темпів старіння, то визначено наступне: у 2. 
4% юнаків біологічний вік відповідає розраховано-
му належному, у 8% спостерігаються прискорений 
темп старіння, у 84% – різко прискорений темп ста-
ріння.
Результати кореляційного аналізу показали, що най-3. 
вищий зв'язок із біологічним віком має затримка ди-
хання на вдосі (- 0,91), слабший – статичне балансу-
вання на одній нозі – показник рівноваги – (- 0,59) 
та власна самооцінка здоров’я (0,43), яка визначала-
ся за анкетою. 

Серед рекомендацій та засобів, які надано студентам, 4. 
у першу чергу, фігурують оздоровчий біг та ходьба, 
плавання, які розвивають кардіо-респіраторну ви-
тривалість, відмова від шкідливих звичок, підви-
щення рухової активності (активний відпочинок, за-
няття фізичними вправами у поза навчальний час). 
Однак, така ситуація може бути виправлена засоба-5. 
ми фізичного виховання. Разом з тим, програмуван-
ня оздоровчих занять потребує наукового підходу. 

У подальших дослідженнях планується провести 
факторний аналіз і на його основі програмувати ра-
ціональне співвідношення засобів та методів фізич-
ного виховання з метою зниження біологічного віку 
студентів.
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использование некоторых показателей системы 
кровообращения при оценке эффективности 

реабилитационных мероприятий среди работниц 
промышленного предприятия 31-35 лет

Маликова А.Н.
Запорожский национальный  университет

Аннотации:
Рассмотрены реабилитационных ме-
роприятий для работников промыш-
ленного производства. Проведено 
обследование 23 женщин в возрасте 
31-35 лет. Стаж работы всех женщин 
составлял от 4 до 10 лет. Курс реаби-
литации проводился в течение 10 ме-
сяцев. Специальные комплексы произ-
водственной гимнастики выполнялись 
2-3 раза за смену. Программа реаби-
литационных мероприятий включала 
занятия в тренажерном зале, средства 
гидротерапии, аквааэробика, примене-
ние витаминных препаратов. Наиболее 
выраженными являются изменения 
параметров, которые характеризуют: 
энергетические возможности сердца, 
экономичность работы сердца и си-
стемы кровообращения, степень на-
пряжения регуляторных механизмов, 
уровень адаптивных возможностей, 
общее функциональное состояние 
сердечно-сосудистой системы.  

Малікова А.М. Використання деяких 
показників системи кровообігу при 
оцінці ефективності реабілітаційних 
заходів серед робітниць промисло-
вого підприємства 31-35 років. Роз-
глянуті реабілітаційні заходи для пра-
цівників промислового виробництва. 
Проведено обстеження 23 жінок у віці 
31-35 років. Стаж роботи всіх жінок 
становив від 4 до 10 років. Курс реа-
білітації проводився протягом 10 міся-
ців. Спеціальні комплекси виробничої 
гімнастики виконувалися 2-3 рази за 
зміну. Програма реабілітаційних захо-
дів включала заняття в тренажерному 
залі, засоби гідротерапії, аквааеробіка, 
застосування вітамінних препаратів. 
Найбільш вираженими є зміни параме-
трів, які характеризують: енергетичні 
можливості серця, економічність ро-
боти серця й системи кровообігу, сту-
пінь напруги регуляторних механізмів, 
рівень адаптивних можливостей, за-
гальний функціональний стан серцево-
судинної системи.  

Malikova A.N. The usage of bloodcir-
culation system’s some indexes at the 
estimation of efficiency of rehabilita-
tion measures among the workwomen 
of industrial enterprise 31-35 years. 
Considered rehabilitation measures for 
the workers of industrial production. The 
inspection of 23 women is conducted in 
age of 31-35 years. Experience of work of 
all women made from 4 to 10 years. The 
course of rehabilitation was conducted 
during 10 months. The special complexes 
of production gymnastics were executed 
2-3 times for changing. The program of 
rehabilitation measures included em-
ployments in a trainer hall, facilities of 
hydropathy, aquaaerobics, application of 
vitamin preparations. Most expressed are 
changes of parameters which character-
ize: power possibilities of heart, economy 
of work of heart and system of circulation 
of blood, degree of tension of regulator 
mechanisms, level of adaptive possibili-
ties, general functional state of the cardio-
vascular system.

Ключевые слова:
система кровообращения, функцио-
нальное состояние, адаптивные воз-
можности, женщины, промышленное 
производство, реабилитационная 
программа.

система кровообігу, функціональний 
стан, адаптивні можливості, жінки, 
промислове виробництво, реабіліта-
ційна програма.

system of circulation of blood, functional 
state, adaptive possibilities, women, 
industrial production, rehabilitation 
program.

Введение.1

Общеизвестно, что изменившиеся в последние 
годы социально-экономические, психологические 
и экологические условия жизни предъявляют по-
вышенные требования к общему функциональному 
состоянию любого организма. Достаточно распро-
страненными являются, к сожалению, случаи, неудо-
влетворительной адаптации, срыва ее механизмов, 
развития того или иного заболевания [2-5, 7]. Все это 
ставит перед специалистами в области реабилитации 
новые задачи разработки и практического внедрения 
разнообразных реабилитационных программ, учиты-
вающих пол, возраст, социальную принадлежность 
человека, характер его деятельности, индивидуаль-
ные особенности и т.п. Несмотря на достаточно се-
рьезные успехи в данном направлении в последнее 
время практически не уделяется должного внимания 
реабилитации лиц, занятых в промышленном про-
изводстве, хотя именно данная категория людей не 
только предопределяет экономический потенциал со-
временного общества, но и является весомым компо-
нентом в общей структуре населения.

В связи с вышеизложенным, актуальным представ-
ляется анализ функционального состояния и функцио-
нальных возможностей работников современных про-
мышленных предприятий и разработка на этой основе 
соответствующих реабилитационных мероприятий.

© Маликова А.Н., 2010

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

Работа выполнена в соответствии с планом НИР 
Запорожского национального университета.

Формулирование целей работы.
Целью исследования стало изучение возможности 

использования некоторых показателей системы кро-
вообращения при оценке эффективности реабилита-
ционных мероприятий среди женщин 31-35 лет, рабо-
тающих в условиях промышленного производства.

Результаты исследования. 
В соответствии с целью исследования нами было 

проведено обследование 23 женщин в возрасте 31-35 
лет, работающих на ПО «АвтоЗАЗ» (г. Запорожье). 
Стаж работы всех женщин составлял от 4 до 10 лет. Все 
женщины были разделены на две группы: контрольная 
(12 женщин) и основная (11 женщин), представитель-
ницы которой в течение 10 месяцев прошли курс реа-
билитации по разработанной нами программе.

В перечень реабилитационных мероприятий были 
включены специальные комплексы производственной 
гимнастики, составленные для конкретной рабочей 
специальности и выполняемые непосредственно на 
рабочем месте 2-3 раза за смену при появлении пер-
вых признаков утомления, занятия в тренажерном 
зале, средства гидротерапии, аквааэробика, примене-
ние витаминных препаратов. 
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В начале исследования, через 4 и 10 месяцев у всех 
женщин для оценки эффективности предложенных 
средств реабилитации регистрировали следующие 
показатели системы кровообращения: частоту сердеч-
ных сокращений (ЧСС, уд/мин), систолическое (АДс, 
мм рт. ст.) и диастолическое (АДд, мм рт. ст.) арте-
риальное давление, систолический (СОК, мл) и ми-
нутный (МОК, л/мин) объемы крови, величины сер-
дечного индекса (СИ, л/м2), индекса Робинсона (ИР, 
условные единицы, у.е.), коэффициента экономично-
сти кровообращения (КЭК, у.е.), а также определяли 
степень напряжения регуляторных механизмов систе-
мы кровообращения по методике Р.М.Баевского [1] с 
расчетом значений индекса вегетативного равновесия 
(ИВР, у.е.) и индекса напряжения сердечно-сосудистой 
системы (ИНссс, у.е.). Оценку эффективности работы 
сердца и адаптивных возможностей системы кровоо-
бращения женщин, принявших участие в исследова-
нии, проводили на основе определения показателя 
эффективности работы сердца (ПЭРС, у.е.) и адапта-
ционного потенциала сердечно-сосудистой системы 
(АПссс, у.е.) по методике амплитудной пульсометрии, 
предложенной Н.В. Маликовым [6], а уровень функ-
ционального состояния системы кровообращения 
(УФСссс, баллы) оценивали с помощью компьютер-
ной программы «ШВСМ». 

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

Как видно из таблицы 1 в начале эксперимента нам 
не удалось зарегистрировать статистически значимых 
межгрупповых различий в отношении практически 
всех изученных параметров системы кровообраще-
ния.

Для женщин обеих групп были характерны близ-

кие друг к другу и соответствующие физиологиче-
ской норме для лиц данного пола и возраста значения 
частоты сердечных сокращений, артериального дав-
ления, систолического и минутного объемов крови, 
сердечного индекса, практически одинаковые, «сред-
ние» величины двойного произведения или индекса 
Робинсона (соответственно 101,57±5,59 у.е. в кон-
трольной группе и 103,99±6,84 у.е. в основной груп-
пе), «низкие» значения коэффициента экономичности 
кровообращения (соответственно 4015,69±139,40 
у.е. и 4085,24±127,98 у.е.), «низкие» величины ПЭРС 
(53,31±5,64 у.е. и 50,88±2,55 у.е.) и повышенные зна-
чения показателей, характеризующих степень функ-
ционального напряжения регуляторных механизмов 
сердечно-сосудистой системы организма – ИНссс и 
ИВР.

Итогом всего перечисленного стали «средние» 
адаптивные возможности женщин контрольной и 
основной групп (величины АПссс соотносились как 
0,69±0,18 у.е. и 0,55±0,05 у.е.) и «ниже среднего» уро-
вень функционального состояния системы кровообра-
щения (соответственно 50,09±2,03 балла и 48,27±1,90 
балла).

В целом результаты предварительного обследо-
вания женщин контрольной и основной групп 31-35 
лет, работающих в условиях промышленного произ-
водства, позволили констатировать недостаточный 
уровень функционального состояния их организма, 
сниженные адаптивные возможности и достаточно 
выраженную степень напряжения регуляторных меха-
низмов, что и послужило основанием для применения 
среди них разработанной нами программы реабилита-
ционных мероприятий.

Важно отметить исходную однородность выделен-
ных групп, т.к. это имеет важное значение для объ-

Таблица 1 
Показатели сердечно-сосудистой системы организма женщин 31-35 лет контрольной и основной групп до 

проведения реабилитационных мероприятий (М±m)

Показатели Контрольная группа Основная группа

ЧСС, уд/мин 78,45±2,34 79,38±2,9

АДс, мм рт. ст. 128,48±3,07 129,66±3,67

АДд, мм рт. ст. 77,26±3,38 78,1±3,97

СОК, мл 57,12±2,32 56,79±2,54

СИ, л/м2 2,41±0,08 2,38±0,09

МОК, л/мин 4,43±0,10 4,44±0,06

Индекс Робинсона, у.е. 101,57±5,59 средний 103,99±6,84 средний

КЭК, у.е. 4015,69±139,40 низкий 4085,24±127,98 низкий

ИВР, у.е. 149,22±14,12 144,39±8,01

ИНссс, у.е. 98,72±10,88 94,89±4,81

ПЭРС, у.е. 53,31±5,64 низкий 50,88±2,55 низкий

АПссс, у.е. 0,69±0,18 средний 0,55±0,05 средний

УФСссс, баллы 50,09±2,03 ниже среднего 48,27±1,90 ниже среднего
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ективной интерпретации последующих эксперимен-
тальных данных.

В таблице 2 представлены результаты сравнитель-
ного анализа материалов повторного обследования 
женщин обеих групп, проведенного через 4 месяца 
после начала внедрения авторской программы реаби-
литации среди работниц основной группы. 

Полученные результаты показали, что уже к 
этому этапу эксперимента у представительниц основ-
ной группы регистрировались более оптимальные 
значения ряда из использованных в исследовании по-
казателей.

Так, для них были характерны достоверно более 
низкие, в сравнении с женщинами контрольной груп-
пы, величины ЧСС (соответственно 76,24±2,79 уд/мин 
и 84,03±2,51 уд/мин), тенденция к более оптималь-
ным значениям артериального давления, СОК, МОК, 
индекса Робинсона, КЭК и, как следствие, статисти-
чески значимо более высокие величины ПЭРС (соот-
ветственно 57,11±2,86 у.е. и 42,67±4,51 у.е.), АПссс 
(0,72±0,06 у.е. и 0,44±0,12 у.е.) и уровня функциональ-
ного состояния системы кровообращения (УФСссс) 
(52,97±2,08 балла и 46,79±1,90 балла). Важным выгля-
дели также и достоверно более низкие, чем у работниц 
контрольной группы, значения индекса вегетативного 
равновесия (129,49±7,19 у.е. и 177,88±16,83 у.е.) и ин-
декса напряжения механизмов регуляции сердечного 
ритма (81,74±4,14 у.е. и 124,25±13,69 у.е.).

Более того, достаточно интересными и показатель-
ными, в свете представленных материалов, выглядели 
качественные изменения некоторых параметров. У 
женщин контрольной группы к 4 месяцу исследова-
ния при неизменности качественных характеристик 

КЭК, ПЭРС и УФСссс был зарегистрирован небла-
гоприятный переход значений двойного произведе-
ния или индекса Робинсона из «среднего» в «низкое» 
структурное подразделение, а адаптивных возможно-
стей организма из «среднего» в «ниже среднего». На-
против, для женщин основной групп, проходивших в 
течение 4 месяцев курс реабилитации по разработан-
ной нами программе, при неизменности качественных 
характеристик индекса Робинсона, КЭК и АПссс был 
характерен позитивный переход значений ПЭРС из 
«низкого» функционального класса в «ниже средне-
го», а УФСссс из «ниже среднего» в «средний».

Еще более выраженными оказались межгруппо-
вые различия к окончанию исследования, т.е. через 10 
месяцев применения среди женщин основной группы 
программы реабилитационных мероприятий.

В соответствии с материалами, представленными 
в таблице 3, к завершению курса реабилитации у ра-
ботниц основной группы регистрировались достовер-
но более низкие, чем у женщин контрольной группы, 
величины ЧСС (соответственно 70,44±2,57 уд/мин и 
87,92±2,63 уд/мин), систолического (129,39±3,66 мм 
рт. ст. и 139,49±3,33 мм рт. ст.) и диастолического 
(67,18±3,42 мм рт. ст. и 86,81±3,80 мм рт. ст.) арте-
риального давления, индекса Робинсона (92,09±6,06 
у.е. и 123,60±6,80 у.е.), почти в 2 раза индекса вегета-
тивного равновесия (101,34±5,62 у.е. и 209,33±19,81 
у.е.) и индекса напряжения регуляторных механизмов 
(60,47±3,06 у.е. и 154,1±16,98 у.е.) и, напротив, поч-
ти в 3 раза достоверно более высокие значения ПЭРС 
(соответственно 92,06±4,62 у.е. и 34,13±3,61 у.е.), в 7 
раз – адаптивных возможностей системы кровообра-
щения (1,57±0,13 у.е. и 0,28±0,08 у.е.) и почти в 1,5 

Таблица 2 
Показатели сердечно-сосудистой системы организма женщин 31-35 лет контрольной и основной групп 

через 4 месяца после начала проведения реабилитационных мероприятий (М±m)

Показатели Контрольная группа Основная группа

ЧСС, уд/мин 84,03±2,51 76,24±2,79*

АДс, мм рт. ст. 135,21±3,23 131,32±3,72

АДд, мм рт. ст. 80,5±3,52 74,89±3,81

СОК, мл 56,93±2,4 61,15±2,34

СИ, л/м2 2,58±0,09 2,46±0,07

МОК, л/мин 4,73±0,11 4,6±0,04

Индекс Робинсона, у.е. 114,51±6,30 низкий 101,16±6,66 средний

КЭК, у.е. 4596,09±160,65 низкий 4300,95±152,71 низкий

ИВР, у.е. 177,88±16,83 129,49±7,19**

ИНссс, у.е. 124,25±13,69 81,74±4,14**

ПЭРС, у.е. 42,67±4,51 низкий 57,11±2,86** н/среднего

АПссс, у.е. 0,44±0,12 н/среднего 0,72±0,06* средний

УФСссс, баллы 46,79±1,90 н/среднего 52,97±2,08* средний
Примечание: здесь и далее - * - p < 0,05; ** - - p < 0,01; *** - - p < 0,001 по сравнению с контрольной 

группой.
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раза – общего уровня функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы организма (61,07±2,40 
балла и 42,33±1,72 балла).

Очень показательными выглядели и качественные 
изменения использованных в исследовании параме-
тров системы кровообращения.

Если у работниц контрольной группы не только 
сохранились зарегистрированные еще к 4 месяцу ис-

следования неблагоприятные изменения данных пока-
зателей (в частности, индекса Робинсона и УФСссс), 
но и отмечалось дальнейшее ухудшение адаптивных 
возможностей организма (переход значений АПссс 
уже в «низкий» функциональный класс), то у женщин 
основной группы, при неизменности в течение всего 
эксперимента значений индекса Робинсона и КЭК, на-
блюдались дальнейшие позитивные изменения таких 

Таблица 3 
Показатели сердечно-сосудистой системы организма женщин 31-35 лет контрольной и основной групп 

через 10  месяца после начала проведения реабилитационных мероприятий (М±m)

Показатели Контрольная группа Основная группа

ЧСС, уд/мин 87,92±2,63 70,44±2,57***

АДс, мм рт. ст. 139,49±3,33 129,39±3,66*

АДд, мм рт. ст. 86,81±3,80 67,18±3,42***

СОК, мл 52,13±2,65 68,66±1,93***

СИ, л/м2 2,47±0,11 2,55±0,05

МОК, л/мин 4,52±0,14 4,79±0,05

Индекс Робинсона, у.е. 123,6±6,80 низкий 92,09±6,06*** средний

КЭК, у.е. 4626,08±157,23 низкий 4389,13±180,33 низкий

ИВР, у.е. 209,33±19,81 101,34±5,62***

ИНссс, у.е. 154,1±16,98 60,47±3,06***

ПЭРС, у.е. 34,13±3,61 низкий 92,06±4,62*** в/среднего

АПссс, у.е. 0,28±0,08 низкий 1,57±0,13***
высокий

УФСссс, баллы 42,33±1,72 н/среднего 61,07±2,40*** в/среднего

Таблица 4 
Величины относительного изменения показателей сердечно-сосудистой системы организма женщин 31-35 

лет контрольной и основной групп к окончанию исследования (в % к исходным значениям)

Показатели Контрольная группа Основная группа

ЧСС 12,07±1,5 -11,26±1,34***

АДс 8,58±1,48 -0,21±1,41**

АДд 12,36±1,5 -13,98±1,32***

СОК -8,74±1,52 20,91±1,26***

СИ 2,19±1,65 7,47±1,16**

МОК 1,97±1,73 7,94±1,25**

Индекс Робинсона 21,68±1,57 -11,44±1,34***

КЭК 15,2±1,51 7,44±1,73**

ИВР 40,28±1,72 -29,81±1,22***

ИНссс 56,1±1,85 -36,28±1,19***

ПЭРС -35,98±1,19 80,94±2,07***

АПссс -58,99±1,08 183,94±3,01***

УФСссс -15,48±1,31 26,52±1,61***
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важных показателей, как ПЭРС (переход в структур-
ное подразделение «выше среднего»), АПссс (в «вы-
сокий» функциональный класс) и УФСссс (в струк-
турное подразделение «выше среднего»). 

Убедительным подтверждением существенно 
более позитивных изменений среди работниц про-
мышленного предприятия основной группы стали и 
результаты сравнительного анализа величин относи-
тельного изменения использованных в нашей работе 
параметров к окончанию исследования.

Как видно из данных таблицы 4, для представи-
тельниц основной группы были характерны суще-
ственно более оптимальные изменения прак5тически 
всех показателей сердечно-сосудистой системы их ор-
ганизма к окончанию эксперимента.

Хотелось бы отметить, что наиболее выраженными 
у работниц основной группы оказались изменения па-
раметров, отражающих энергетические возможности 
сердца (повышение значений СОК на 20,91±1,26%), 
экономичность его работы и системы кровообращения 
в целом (снижение величин ЧСС на 11,26±1,34%, ин-
декса Робинсона на 11,44±1,34% и соответствующие 
повышение значений ПЭРС на 80,94±2,07%), степень 
напряжения регуляторных механизмов (падение зна-
чений ИВР на 29,81±1,22% и ИНссс на 36,28±1,19%), 
уровень адаптивных возможностей (прирост величин 
АПссс на 183,94±3,01%) и общее функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы организма 
(прирост значений УФСссс на 26,52±1,61%).   

Выводы. 
В целом полученные в настоящем исследовании 

материалы позволили, во-первых, констатировать 
достаточно высокую эффективность разработанной 

нами программы реабилитационных мероприятий 
для женщин 31-35 лет, занятых в промышленном про-
изводстве, и возможность ее широкого практическо-
го внедрения, а, во-вторых, достаточно высокую ин-
формативность использованных в работе параметров 
системы кровообращения для оценки эффективности 
реабилитационной программы.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем оценки 
эффективности реабилитационных мероприятий сре-
ди работниц промышленного предприятия.
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Фізична культура і спорт як чинники соціалізації особистості
Мамаєва О. В., Мамаєв Д. Ю.

 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

Анотації:
Наведено аналіз публікацій за те-
мою дослідження. Розкрито сут-
ність фізичної культури і спорту 
та визначено їхнє місце у системі 
суспільних відносин. Розглянуто 
соціалізуючу функцію спорту. Ви-
явлено педагогічні засоби фор-
мування особистості спортсмена. 
Надано кілька визначень поняття 
соціалізації. Представлено осно-
вні інститути соціалізації. Дослі-
джено вплив фізичної культури 
і спорту на процес соціалізації 
особистості. Доведено, що ефек-
тивність соціалізації в спорті 
залежить від рівня співпадіння 
цінностей спорту і цінностей сус-
пільства й особистості. 

Мамаева Е. В., Мамаев Д. Ю. Физическая 
культура и спорт как факторы социали-
зации личности Приведен анализ публи-
каций по теме исследования. Раскрыта 
сущность физической культуры и спорта 
и определено ее место в системе обще-
ственных отношений. Рассмотрена социа-
лизирующая функция спорта. Выявлены 
педагогические средства формирования 
личности спортсмена. Предоставлено не-
сколько определений понятия социализа-
ции. Представлены основные институты 
социализации. Исследовано влияние фи-
зической культуры и спорта на процесс 
социализации личности. Доказано, что 
эффективность социализации в спорте 
зависит от уровня совпадения ценностей 
спорта и ценностей общества и личности.

Mamaeva E.V., Mamaev D.Y. Physical 
culture and sport as factors of socializa-
tions to personality. The analysis of publi-
cations is resulted on the topic of research. 
Essence of physical culture and sport is ex-
posed and its place is certain in the system 
of public relations. The socializing function 
of sport is considered. Pedagogical facilities 
of forming personality of sportsman are ex-
posed. A few determinations of concept of 
socialization are given. The basic institutes 
of socialization are presented. Influence of 
physical culture and sport is investigational 
on the process of socialization of person-
ality. It is well-proven that efficiency of so-
cialization in sport depends on the level of 
coincidence of values of sport and values of 
society and personality.

Ключові слова:
фізична культура, спорт, осо-
бистість, соціалізація, суспільні 
відносини. 

физическая культура, спорт, личность, 
социализация, общественные отноше-
ния. 

physical culture, sport, personality, 
socialization, public relations.

Вступ.1

У сучасних умовах підвищується роль фізичної 
культури як невід’ємної частини загальної культури 
суспільства і все більшого значення набувають її 
соціальні функції. Фізична культура функціонально 
пристосовується до різнорідних диференційованих 
потреб суспільства, до його структури, яка 
розвивається і змінюється. Єдність функціонального, 
ціннісного і діяльнісного, що складають зміст 
фізичної культури, поглиблює розуміння її 
інтеграційної, людиноутворюючої, духовно-фізичної 
сутності. Фізична культура містить суттєвий 
потенціал відтворення особистості в її тілесно-
духовній єдності. Незатребуваність цього потенціалу 
веде до обмеженості формування особи, яка стає 
антикультурною за своєю суттю (І. Биховська). Саме 
через людину, через прояв взаємообумовленості 
людиноутворюючої і адаптивної функції культури 
відбувається вплив на особистість і суспільство. Тому 
фізична культура набуває особливого соціального 
значення, оскільки її метою, предметом і головним 
результатом є розвиток і саморозвиток людини. 

Розкриттю соціальних функцій фізичної культури 
присвячені роботи М. Арвісто, В. Бальсевича, В. Ви-
дріна, М. Віленського, Л. Матвєєва, Ю. Ніколаєва, Н. 
Пономарьова й ін. Дослідження у цьому напрямку 
полягають у пошуку найбільш універсальних засобів 
і методів фізичної культури, які впливають на підви-
щення ефективності процесу соціалізації особистості. 

Роботу виконано за планом НДР кафедри психо-
логії Східноукраїнського національного університету 
ім. В. Даля.

Формулювання цілей статті.
Метою статті є дослідження впливу фізичної 

культури і спорту на процес соціалізації особистості.
Результати дослідження.
Будь-яка діяльність породжує певні відносини між 

людьми і розкривається в них, а ці відносини, у свою 
© Мамаєва О. В., Мамаєв Д. Ю., 2010

чергу, роблять можливими різні форми діяльності, 
«... завдяки цьому діяльність людей невіддільна від 
системи суспільних відносин, які створюються нею, 
і детермінують її. З урахуванням цього аналіз спорту 
як сукупності специфічних громадських відносин до-
зволяє виявити його сутність і знайти місце у суспіль-
ному житті» [1].

Розкриваючи характерні для спорту суспільні від-
носини, спробуємо виявити його сутність і власти-
вості. Складно уявити спорт без усіляких змагань, 
турнірів, чемпіонатів і т.ін. Саме заради духу змагань 
мільйони вболівальників купують квитки на футболь-
ні матчі, боксерські поєдинки і тенісні турніри. Саме 
у змаганнях, конкуренції і протистоянні спортсменів 
проявляються специфічні суспільні відносини, які на-
зивають спортивними відносинами. У цьому й поля-
гає соціальна сутність спорту.

Ось як визначає специфіку спортивних відносин 
М. Сулейманов: «спортивні стосунки – це форма про-
яву зв’язків, що виникають між людьми в процесі 
спортивної діяльності і на її основі» [6].

Виділяючи основні риси спорту, перш за все, слід 
відзначити змагальність, тобто відносини між спортс-
менами в процесі змагань. У ході змагань проявля-
ються особистісні якості, професійні вміння, інтелект, 
воля до перемоги спортсменів, а також знання і досвід 
тренерів, рівень розвитку цілої низки наук, рівень тех-
нічної оснащеності, застосування різних спортивних 
засобів.

Змагаються команди, збірні групи, у складі яких 
спортсмени, виступаючи в індивідуальному виді 
спорту, є носіями надій безлічі вболівальників. 
Спортсмени борються за перемогу, втілюючи в жит-
тя мету цих людей. У свою чергу, вболівальники пе-
редають спортсменам енергетику, надію на виграш. 
Виходить, що в цьому виявляються специфічні сус-
пільні відносини між спортсменами, вболівальника-
ми, соціальними групами, націями і народами. Тому, 
наприклад, перемога збірної України з футболу в Куб-
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ку Європи є національною гордістю, а програш – на-
ціональною «жалобою». У будь-якому спортивному 
змаганні, футбольному матчі або тенісному турнірі, 
існують як відносини між спортсменами, так і відно-
сини між соціальними групами, представниками яких 
є спортсмени. Спортсмени є суб’єктами спортивних 
відносин, при цьому вони представляють опосередко-
ваних суб’єктів, тобто вболівальників. Спорт містить 
у собі змістоутворюючі цінності суспільства. У спор-
тивних змаганнях досягається самоствердження не 
тільки спортсменів, але й уболівальників, з огляду на 
їх постійний зв’язок зі спортсменами. У зв’язку з цим, 
можна виділити ще одну рису спорту як соціального 
феномену – вболівальники, так само, як і спортсмени, 
є учасниками спортивних змагань.

Отже, змагальна функція, що виражає в концен-
трованому вигляді соціокультурну сутність спорту, 
втілюється в найрізноманітніших аспектах спортив-
ної діяльності. Цю функцію органічно доповнює на-
ступна – функція соціалізації, яка також має різнома-
нітні прояви. Соціалізуюча функція спорту містить у 
собі і виховний аспект, і ціннісно-нормативний, і вона 
навіть пов’язана з формуванням індивідуальності лю-
дини. Включаючись у величезну мережу соціальних 
контактів, вона готує себе до успішного виконання 
своїх соціальних обов’язків.

Завдяки розвитку засобів масової інформації спорт 
як видовище став доступним великим масам глядачів. 
Для того щоб включитися в спортивні відносини, 
людина може бути присутньою на спортивних май-
данчиках і стадіонах, де проходять змагання, а може 
читати спортивну пресу або систематично дивитися 
спортивні передачі по телебаченню, слухати спортив-
ні репортажі по радіо.

Ще одна особливість спорту полягає в тому, що 
будь-яка людина може так чи інакше долучитися до 
спортивного життя і стати повноправним уболіваль-
ником. При цьому, спілкуючись між собою, вболі-
вальники вступають в особливі відносини. Вони за-
роджуються в групі, де тренується спортсмен. Тільки 
в спортивній групі можна будувати майбутні відноси-
ни спортсменів під час змагання і формувати у свідо-
мості спортсменів фундаментальні цінності спорту. 
Формування і дія спортивних відносин регулюється 
громадськими інститутами. У спорті є своя преса і 
література, свої спортивні товариства, середні і вищі 
навчальні заклади.

Спорт зачіпає не тільки ставлення людей до спор-
ту, але й їхню конкретну думку. На ІІІ Міжнародному 
симпозіумі з соціології спорту в Канаді А. Воль та Є. 
Пуделькевич висловилися з цієї проблеми так: «Мож-
на вимірювати та встановлювати різні ступені залу-
чення до спорту кількісно, а також і з точки зору якос-
ті. Кількісно, оскільки можна встановити його ступінь 
за допомогою положення, яке займає спорт в ієрархії 
визнаних цінностей, а також, оскільки можна встано-
вити ступінь розуміння значення спорту як елементу 
культури» [3].

Спортивні відносини, що складаються між спортс-
меном і тренером, спортсменом і суддею, тобто між 

спортсменом і людьми, що займаються різними пи-
таннями, пов’язаними зі спортивними змаганнями, 
будуються у відповідності з системою навчання і ви-
ховання в інтересах суспільства. Вони існують за осо-
бливими, власними законами функціонування і розви-
тку. Різні види спорту розвиваються по-різному. Існує 
так звана «мода» на спорт, яка залежить від безлічі 
факторів: економічного, технічного і політичного ста-
ну суспільства. Так, в Україні у зв’язку з Чемпіонатом 
світу Євро-2012 активно пропагується тема футболу. 
Під час передвиборних кампаній партії прагнуть за-
лучити до своїх лав спортсменів. Так, наприклад, по-
літиками стали Віталій Кличко, Андрій Шевченко, 
Сергій Бубка й ін.

Таким чином, спорт це не лише фізичні вправи, 
але і певна система суспільних відносин. Уболіваль-
ник, який ніколи не займався спортом, теж набуває 
спортивних відносин під впливом оточуючих людей, 
а також у зв’язку з бажанням отримати естетичне за-
доволення від спортивних видовищ, прагненням за-
повнити вільний час. Спорт є засобом контактів і со-
ціальних зв’язків. Інтерес до спорту у вболівальника 
може перейти в інтерес до іншої людини, сприяє піз-
нанню самого себе через спорт.

Головними носіями спортивних відносин є, зви-
чайно ж, спортсмени. Однак слід зазначити, що мож-
на не займатися спортом, при цьому бути залученим 
до спортивних відносин, оскільки суб’єктом спорту є 
не тільки спортсмен, але й ті групи людей, які мають 
безпосереднє відношення до спорту. Це адміністрато-
ри і судді, а також «команда» спортсмена: його трене-
ри, психологи, масажисти й ін.

Спортивні відносини потребують регулювання 
і впорядкування, у зв’язку з чим створюються різні 
організації й установи. Особливістю цих суспільних 
відносин є те, що вони виникають, попередньо про-
ходячи через свідомість людей (громадську, індивіду-
альну, колективну). Природно, ці суспільні відносини 
зачіпають сферу ціннісних орієнтацій особистості і 
суспільства. У спорті зберігається і примножується 
все те цінне, що було набуто суспільством на ранніх 
етапах розвитку.

Спортивні відносини знаходяться в залежності від 
інших відносин у суспільстві. На них можуть впли-
вати естетичні погляди людей, мораль, матеріальний 
стан суспільства, науки і техніки в цей період. Спорт 
– це активна сила, що впливає на розвиток усіх сторін 
життя суспільства.

«Термін «соціалізація», незважаючи на його поши-
реність, не має однозначного тлумачення» [4]. Соціа-
лізація – це процес «входження індивіда до соціально-
го середовища», «засвоєння ним соціальних впливів», 
«залучення його до системи соціальних зв’язків» і 
т.ін.

«Процес соціалізації являє собою сукупність усіх 
соціальних процесів, завдяки яким індивід засвоює 
певну систему норм і цінностей, що дозволяють йому 
функціонувати в якості члена суспільства» [4].

Сутність соціалізації полягає в тому, що це дво-
сторонній процес, який включає в себе, з одного боку, 
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засвоєння індивідом соціального досвіду шляхом 
входження до соціального середовища, системи со-
ціальних зв’язків. А з іншого боку, процес активного 
відтворення індивідом системи соціальних зв’язків 
за рахунок його активної діяльності, активного вклю-
чення до соціального середовища. «Людина не про-
сто засвоює соціальний досвід, але і перетворює його 
на власні цінності, установки, орієнтації. Розуміння 
взаємодії людини з суспільством при цьому містить 
у собі розуміння як суб’єкта розвитку не тільки лю-
дини, але і суспільства, пояснює наявну наступність 
у такому формуванні. При такому визначенні даного 
поняття досягається осмислення людини одночасно 
як об’єкта, так і суб’єкта соціальних відносин» [1].

Отже, один бік соціалізації – надбання соціального 
досвіду. Це характеризує те, як середовище впливає 
на людину. Інший її бік характеризує фактори впливу 
людини на середовище за допомогою діяльності.

Що стосується змісту процесу соціалізації, то 
якщо, що «особистістю не народжуються, особистіс-
тю стають» [1], то виходить, що соціалізація за своєю 
суттю – процес становлення особистості, який проті-
кає з моменту народження людини.

Соціалізація особистості починається в сім’ї, де 
формуються перші значні установки, зразки поведін-
ки, орієнтири й ідеали в емоційній та мотиваційній 
поведінці. Крім цього, саме сім’я безпосередньо впли-
ває на інші інстанції соціалізації, в яких знаходиться 
дитина.

У міру становлення особистості посилюється со-
ціалізуючий вплив різних факторів. У зв’язку з цим і 
фізична соціалізація набуває окремих значущих осо-
бливостей у сім’ї, зокрема, власне в сім’ї чиниться 
вплив на рухову соціалізацію. У зв’язку з цим, і вчи-
телю фізкультури, і тренеру дитини слід розуміти, що 
саме сім’я орієнтує уявлення дитини про спорт. Так, 
Хайнеман посилається на результати досліджень, що 
дозволяють припустити, що приклад батьків, які ак-
тивно займаються спортом, впливає на розвиток у ді-
тей інтересу до спорту [6].

Основний інститут соціалізації – школа. У школі 
учень здобуває освіту, що само по собі – важлива скла-
дова соціалізації. Крім того, школа повинна готувати 
людину до життя в суспільстві і в більш широкому сен-
сі. «Школа розширює потенціал дитини в спілкуванні. 
З точки зору соціалізації, це вельми значущий етап у 
становленні особистості. Він пов’язаний із незмінним 
вибором спеціальності, хобі, партнерів, друзів, систе-
ми цінностей і т.ін.» [4]. Фізичній культурі школярів 
приділяється велика увага. Також на цьому етапі від-
бувається знайомство дитини з певними спортивними 
секціями. Тут виникає проблема пошуку педагогічних 
засобів для реалізації культурного потенціалу видів 
спорту. Це передбачає виконання педагогом-тренером 
наступних вимог:

• виховувати в учнів осмислений погляд і зацікав-
леність до цілей фізичного виховання і конкретних за-
дач заняття;

• формувати стійку потребу до регулярних занять 
фізичними вправами;

• виробляти звичку до аналізу, самоконтролю і ко-
ригування своїх дій при виконанні вправ;

• виховувати самостійність, ініціативність, творчі 
здатності у вирішенні завдань.

Ці завдання актуальні стосовно до складних сучас-
них умов нашої країни. Адже спорт не тільки відобра-
жає систему ціннісних орієнтацій суспільства, а і сам 
впливає на процес соціалізації молоді, створює у неї 
певну систему цінностей, на яку вона орієнтується, 
весь її спосіб і стиль життя. Часто ми можемо спо-
стерігати, що спортсмен стає соціально значущою, 
«модною» фігурою, кумиром для молоді.

Отже, спорт як діяльність відновлює певні базові 
механізми формування особистості, включає індиві-
да у соціальні спільноти і громадські організації, як 
повноправного члена суспільства і формує певні со-
ціальні відносини [2]. 

Висновки. 
Спортивні відносини знаходяться в залежності від 

інших відносин у суспільстві. На них можуть вплива-
ти естетичні погляди людей, мораль суспільства, його 
матеріальний стан в даний період. У той же час спорт 
– це активна сила, що впливає на розвиток усіх сторін 
життя суспільства, на систему суспільних відносин. У 
процесі занять спортом відбувається активна соціалі-
зація особистості. 

Подальші дослідження передбачається вести в на-
прямку вивчення впливу гендерних особливостей на 
процес соціалізації особистості засобами фізичної 
культури. 
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Тенденції розвитку теорії й практики гуманізації післядипломної 
педагогічної освіти в україні на початку хх століття

Ганна Назаренко
Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти

Анотації:
Розкрито пріоритетні тенденції 
еволюції післядипломної освіти 
педагогів на принципі гуманізму 
з досвіду вітчизняної педагогі-
ки. Проведено аналіз вітчизня-
ної педагогічної літератури та 
дисертаційних робіт за темою 
дослідження. На початку свого 
розвитку післядипломна освіта 
ототожнювалася з підвищенням 
кваліфікації. Вона розглядалася 
як можливе доповнення до тра-
диційної освіти. Післядипломна 
освіта мала заідеологізований 
авторитарний характер вза-
ємодії на різних  рівнях. Пока-
зано подальші шляхи розвитку 
сучасної системи освіти, фахо-
вого зростання її педагогічного 
складу.

Назаренко А.И. Тенденции развития теории 
и практики гуманизации последипломного 
педагогического образования в Украине в 
начале XX столетия. Раскрыты приоритет-
ные тенденции эволюции последипломного 
образования педагогов на принципах гуманиз-
ма по опыту отечественной педагогики. Про-
веден анализ отечественной педагогической 
литературы и диссертационных работ по теме 
исследования. В начале своего развития по-
следипломное образование отождествлялось 
с повышением квалификации. Оно рассма-
тривалась как возможное дополнение к тра-
диционному образованию. Последипломное 
образование имело заидеологизированный 
авторитарный характер взаимодействия на 
разных  уровнях. Показаны дальнейшие пути 
развития современной системы образования, 
профессионального роста ее педагогического 
состава.

Nazarenko A.I. Trends progress of 
theory and practice of humanizing of 
postgraduate pedagogical education 
in Ukraine at the beginning of the XX 
century. The priority tendencies of evolu-
tion of postgraduate education of teachers 
are exposed on principles of humanism 
to a posteriori domestic pedagogics. The 
analysis of domestic pedagogical literature 
and dissertation works is conducted on 
the topic of research. At the beginning of 
the development postgraduate education 
equated with in-plant training. It examined 
as a possible adding to traditional educa-
tion. Postgraduate education had ideolo-
gize authoritarian character of co-opera-
tion on different levels. The further ways 
of development of the modern system of 
education are rotined, professional growth 
of its pedagogical composition.

Ключові слова:
гуманізація, теорія, практи-
ка, тенденція, гуманістичний, 
післядипломна, педагогічна, 
освіта.
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Вступ.1

Становлення вітчизняної системи освіти, орієн-
тованої на входження у світовий освітній простір, 
спричинило зміну парадигм в усіх сферах життя на 
основі звернення до загальнолюдських цінностей та  
національних гуманістичних традицій. Післядиплом-
на освіта й практика також переходять від уніфіко-
ваної державно-орієнтованої моделі до варіативної, 
особистісно орієнтованої. У якості пріоритетної гу-
маністичної парадигми стає концепція гуманітарної 
освіти у межах неперервності, диференціації, інди-
відуалізації навчання, спрямованого на  врахування 
інтересів, запитів, власної траєкторії професійного 
зростання педагогів.

Тенденції розвитку теорії й практики післядиплом-
ної педагогічної освіти на гуманістичних засадах ма-
ють досить глибокі педагогічні традиції, які сягають у 
минулі століття, коли закладався фундамент майбут-
ньої освіти дорослих. Тому вивчення проблем історії 
освіти, звернення до досвіду вітчизняної педагогіки, 
аналіз духовних, гуманістичних початків зберігає 
свою значущість, не втрачаючи актуальності й для 
розвитку сучасної післядипломної освіти педагогів.

Робота виконана за планом НДР Харківського об-
ласного науково-методичного інституту безперервної 
освіти.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета даної статті – проаналізувати розвиток гу-

маністичних ідей у теорії та практиці післядипломної 
педагогічної освіти в Україні на початку ХХ століт-
тя, розкрити пріоритетні тенденції еволюції після-
дипломної освіти педагогів на принципі гуманізму з 
досвіду вітчизняної педагогіки.

© Ганна Назаренко, 2010

Результати дослідження.
Аналіз вітчизняної педагогічної літератури та дис-

ертаційних робіт дозволяє зробити висновок, що про-
блема розвитку гуманістичних ідей у теорії та прак-
тиці післядипломної педагогічної освіти в Україні на 
початку ХХ століття не була предметом системного 
вивчення й окремого аналізу. 

Теоретико-методологічні засади гуманізації ві-
тчизняної післядипломної педагогічної освіти у ХХ 
столітті ще залишаються малодослідженими, потре-
бують усебічного цілісного вивчення в історичній ре-
троспективі.

Це обумовлюється й іншими обставинами. По-
перше, об’єктивний аналіз будь-якої проблеми немож-
ливий без знання історії. По-друге, критичне осмис-
лення історичного шляху гуманістичних витоків 
післядипломної педагогічної освіти й практики допо-
магає запобігти помилок на сучасному етапі розвитку 
даної галузі, яка реформується. По-третє, вивчення 
багатого педагогічного вітчизняного та зарубіжного 
досвіду минулих років дає можливість прогнозувати 
подальші шляхи розвитку системи, фахового зростан-
ня її педагогічного складу, виходячи з реалій сьогоден-
ня та орієнтуючись на перспективні завдання, визна-
чені у провідних нормативних державних документах 
щодо розвитку освіти (законів України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», Державну національну програму 
«Освіта» (Україна ХХІ століття), Концепції розвитку 
післядипломної освіти та ін.).

І нарешті, зазначена проблема має ще один науко-
вий аспект, оскільки, вона безпосередньо пов’язана 
з актуальним питанням, яке сьогодні в педагогічних 
наукових пошуках виходить на перший план – ураху-
вання специфіки навчання дорослих. 
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Аналіз архівних документів, літературних та ін-
ших джерел свідчить, що проблема педагогічної осві-
ти в Україні вперше постала в кінці XVIII століття. 
Ряд дослідників (І.М. Авдєєва, В.І. Вихрущ, Л.М. 
Гура, М.І.Ляпенок) запевняють, що як специфічний 
різновид освітньої практики післядипломна освіта за-
родилася в середині ХІХ століття, а розробка підходів 
щодо надання професійної допомоги та соціальної під-
тримки вчителям розпочалася вже в першій половині 
XIX століття. Найбільш ранньою формою, спрямова-
ною на підвищення професійного рівня вчителів, були 
педагогічні наради, створені при кожній гімназії. На 
їх думку, виникнення системи післядипломної освіти 
педагогів у середині ХІХ століття з умовлено такими 
історичними та соціально-педагогічними чинниками: 
поразкою Росії в Кримській війні й переоцінкою уря-
дом стану освіти в країні, відміною кріпосного пра-
ва, масовим створенням земських навчальних шкіл 
(училищ) та появою внаслідок цього великої кількості 
вчителів, які не мали спеціальної педагогічної освіти, 
а тому потребували підвищення кваліфікації.

У дореволюційних дослідженнях, яким присвя-
чені роботи російських вчених Е.О. Звягінцева, С.В. 
Рожденського, Д.І. Тихомирова та ін., розглядаються 
перші організаційні форми професійно-педагогічного 
спілкування, вивчаються питання підвищення квалі-
фікації вчителів, у тому числі й можливості антропо-
логічного підходу в цьому процесі як методологічного 
принципу (К.Д. Ушинський, М.І. Пирогов, П.Т. Кап-
терєв).

На Україні з 1865 року лише за ініціативи педаго-
гів та окремих товариств почали створюватися літні 
педагогічні курси в Києві, Харкові, Сумах, Полтаві, 
Катеринославі та в інших містах із метою ознайом-
лення вчителів з кращим досвідом навчання. 

Як зазначає А.І. Кузмінський, першими навчальни-
ми педагогічними закладами були трирічні педагогіч-
ні інститути при Харківському й Київському універ-
ситетах, у яких студентів готували до викладання всіх 
предметів гімназичного курсу. Після їх закриття (1859 
р.) при університетах організовуються дворічні педа-
гогічні курси для осіб із вищою освітою, які бажали 
працювати на педагогічній роботі. Такі навчальні за-
клади випускали вчителів із мінімальним рівнем пе-
дагогічної підготовки. Значною віхою в розвитку ви-
щої педагогічної освіти стало відкриття Ніжинського 
історико-філологічного інституту князя Безбородька 
(1875 р.), у якому поряд з іншими предметами вивча-
ли психологію, педагогіку, логіку, проводили практич-
ні заняття.  

Починаючи з 60-х років XIX століття, помітну 
роль у розвитку системи післядипломної педагогічної 
освіти відіграють учительські з’їзди, педагогічні кур-
си, педагогічні товариства. У наукових працях цього 
періоду підкреслюється важливість спеціальної під-
готовки вчителів, необхідність їхньої самоосвіти (Ф. 
Прокопович), обов’язковість навчання випускників 
університету на педагогічних курсах (М.І. Пирогов). 
К.Д. Ушинський розробив навчальний план підго-
товки вчителів початкової школи, висунув ідею про 

необхідність організації в університетах педагогічних 
факультетів. Викладене вище дає підстави характе-
ризувати цей час як період зародження змісту й форм 
післядипломної педагогічної освіти в Україні.

Поява кожної з цих основних організаційних форм 
післядипломної освіти історично зумовлена, переві-
рена часом та застосовується і нині.

Таким чином, у кінці XIX століття визначилися 
основний зміст та організаційні форми підвищення 
професійного рівня вчителів, які можна наочно подати 
в такій систематизації: створення педагогічних рад 
у гімназіях – 1828 рік; поява педагогічних музеїв, до 
функцій яких входили: організація виставок, публіч-
них лекцій, забезпечення вчителів літературою – 1854 
рік; створення педагогічних товариств з предметними 
секціями, які можна вважати прообразом сучасних 
методичних об’єднань – 1859 рік; учительські з’їзди 
тривалістю два-три тижні, які за своїм змістом і термі-
нами проведення наближаються до сучасних курсів, – 
середина XIX століття; аналіз відвіданих уроків та ви-
значення якості викладання, що відображають рівень 
кваліфікації вчителів, – 1866 рік; самоосвіта; узагаль-
нення власного досвіду, самоаналіз, написання рефе-
ратів та озвучування їх на з’їзді – 1883 рік; обмін до-
свідом – 1884 рік; педагогічні освітні екскурсії, у тому 
числі й зарубіжні. Також набувають поширення педа-
гогічні екстернати. Така система педагогічної освіти 
передбачала самостійне вивчення курсу навчального 
закладу і складання екзаменів за цей курс. Іспити про-
ходили в університетах та поділялися на повні (осо-
бам без вищої освіти ) та скорочені (для осіб з вищою 
університетською освітою).

У дисертаційному дослідженні Л.Ю. Солдунової 
«Становлення й розвиток допоміжної професійної 
освіти вчителів в Росії (середина ХІХ-ХХст.)» пода-
но детальний аналіз процесу становлення підвищення 
кваліфікації вчителів у кінці ХІХ століття та в доре-
волюційний період (1860-1917 рр.). Вона виокремлює 
основні етапи розвитку та розкриває їх особливості: 
перший етап (1860 – 1874 рр.) – зародження перших 
форм підвищення кваліфікації, другий етап (1875 – 
1894 рр.) – згортання діяльності педагогічних курсів 
і з’їздів з політичних причин, третій етап (1895 – 
1901 рр.) – відродження педагогічних курсів і з’їздів, 
поява нових типів курсів: загальноосвітніх, змішаних; 
четвертий етап (1902 – 1904 рр.) – скорочення кіль-
кості педагогічних курсів, виникнення нових форм 
підвищення кваліфікації, п’ятий етап (1905 – 1906 
рр.) – припинення всіх форм підвищення кваліфікації 
вчителів у зв’язку з революційними подіями, шостий 
етап (1907 – 1914 рр.) – розвиток у зв’язку з уведен-
ням у країні з 1907 року розгалуженої системи під-
вищення кваліфікації вчителів, сьомий етап (1915 – 
1917 рр.) – зниження активності системи професійної 
освіти у зв’язку з початком Першої світової війни.

Розглянемо як розвивалися в післядипломній осві-
ті педагогів гуманістичні ідеї на початку ХХ століття. 
Національна педагогічна система освіти й післяди-
пломна освіта педагогів, започаткована І.М. Стешен-
ком, С.Ф. Русовою, І.І. Огієнком, не змінювалася про-
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тягом усього радянського періоду. Історія розвитку 
післядипломної освіти має невеликий часовий про-
стір, період її становлення та розвитку характеризу-
ють як динамічний і не однозначний щодо визначен-
ня її місця і ролі: від неможливості подібної освіти 
до важливої підсисистеми єдиної неперервної освіти 
(В.С. Крисюк, А.І. Кузьмінський, В.І. Пуцов, П.В. Ху-
домінський та ін.). 

Розвиток післядипломної педагогічної освіти тіс-
но пов’язаний із розвитком освіти в цілому, педаго-
гічної освіти зокрема, практикою роботи педагогіч-
них навчальних закладів. Розширення мережі шкіл 
наприкінці XIX – на початку XX століття загострило 
потребу забезпечення їх педагогами, необхідність під-
готовки національних кадрів.

На розвиток гуманістичної спрямованості змісту 
післядипломної педагогічної освіти, на нашу думку, 
значною мірою впливали вчительські з’їзди, курси 
й педагогічні товариства. Першою організованою, 
епізодичною, регіональною формою професійного 
об’єднання вчителів стали губернські й повітові пе-
дагогічні з’їзди, на яких розглядалися конкретні ди-
дактичні й методичні проблеми. Такі з’їзди активізу-
вали педагогів, надихали їх на творчу самореалізацію. 
Якщо за період 1861 – 1869 рр. пройшли з’їзди вчи-
телів у Харкові, Києві, Олександрії, Одесі та Сімфе-
рополі, то за 1901 рік вони відбулися у Московсько-
му навчальному окрузі, у Феодосівсько-Ялтівському 
районі Таврійської губернії, у Бежецькому повіті та 
інших [4]. 

Після революції 1905 року реалізується нова, ан-
тропоцентрична, гуманна у своїй основі парадигма 
освіти, що співвідносить цілі, зміст і форми навчання 
з потребами самих педагогів. Виникають недержавні 
навчальні заклади, стверджуються принципи гуманіз-
му та демократизму освіти, свободи викладання та на-
вчання. У цей час реформування освіти здійснюється 
на тій основі, контури якої були закладені ще в кінці 
XIX – на початку XX століття. Відбувається інтенсив-
не повернення до ідей педагогічної антропології. 

У перші роки становлення радянської влади заго-
стрилася суперечність між вимогами суспільства до 
педагогічної професії та реальним рівнем кваліфікації 
значної частини дореволюційного вчительства. Необ-
хідність подолання цього протиріччя стала джерелом 
розвитку та вдосконалення системи.

Заслуговує на увагу фундаментальне дослідження 
про створення й розвиток системи підвищення квалі-
фікації педагогічних кадрів радянської загальноосвіт-
ньої школи (1917 – початок 1980 рр.) П.В. Худомін-
ського [6], у якому автор підкреслює, що в Російській 
імперії до 1917 року не існувало державної системи 
підвищення кваліфікації вчителів, тому після рево-
люції її необхідно було створювати заново. Такої дум-
ки дотримується й український дослідник розвитку 
післядипломної освіти педагогів С.В. Крисюк. Він 
зазначає, що різноманітність навчальних закладів, 
різна їх підпорядкованість, домінування положен-
ня, що методична майстерність вчителя формується 
тільки власною практикою, створювали перешкоди в 

організації підвищення професійної компетентності 
працівників [1].

Отже, для цього періоду характерна відсутність 
єдиної мережі спеціальних закладів для підвищення 
кваліфікації педагогів. Курси (самокурси), як правило, 
проводилися як за ініціативи місцевих органів народ-
ної освіти, так і за ініціативою прогресивних педаго-
гів, охоплювали лише невелику частину вчительства. 
Провідною формою підвищення їхньої кваліфікації 
були короткотермінові курси. 

В.С. Крисюк відзначає, що «характерною особли-
вістю таких курсів було охоплення незначної кількості 
вчителів та акцентування уваги на реалізації принци-
пу практичної спрямованості викладання матеріалу. 
Безсистемність в організації педагогічних курсів, не-
врахування принципу наступності щодо розвитку, ви-
бору змісту, методів знижували якість їх проведення» 
[2]. 

Історичний аналіз свідчить, що в 1919 році в Лон-
доні вже було засновано Світову Асоціацію з питань 
освіти дорослих, яка функціонувала до початку Дру-
гої світової війни. 

На початку 20-х років минулого століття створю-
ються інститути народної освіти, вищі трирічні педа-
гогічні курси. Розширюються права педагогічних рад 
щодо перегляду навчальних планів, програм, запрова-
дження нових курсів. 

Склалися основні організаційні форми підвищен-
ня кваліфікації вчителів та інших педагогічних пра-
цівників: з’їзди, курси, конференції, обмін досвідом, 
взаємовідвідування уроків, педагогічні наради. Цей 
процес був тісно пов’язаний з інспекторською діяль-
ністю відомих вітчизняних педагогів М.І. Пирогова, 
М.О. Корфа, К.П. Яновського. Вони не тільки уза-
гальнювали свої спостереження та враження від по-
їздок, а й активно працювали з учителями на місцях, 
створювали педагогічні осередки, а іноді самі ставали 
за вчительський стіл, давали показові уроки, прискі-
пливо обговорювали з учителями результати своєї пе-
дагогічної діяльності, надавали корисні методичні й 
загальнодидактичні рекомендації. 

На нашу думку, така управлінська діяльність була 
гуманістично спрямованою. Проте влада вимагала 
введення елементів ідейно-політичного виховання, 
унаслідок чого перепідготовка вчителів спрямовува-
лася на систематизацію й поглиблення педагогічної 
кваліфікації з посиленою політизацією.

Перехід до масової перепідготовки вчителів зумо-
вив необхідність створення системи колективної мето-
дичної роботи з постійно діючими органами управлін-
ня. З 1925 р. підвищення кваліфікації вчителів набуває 
планового й систематичного характеру, основними 
формами якого стали курси, семінари, конференції. Їх 
програми спрямовувалися на вивчення шкільного ма-
теріалу. Методична діяльність характеризується тен-
денцією до колективної роботи в невеликих групах, 
залученням учителів до дослідництва. У кінці 20-х 
років стабілізується зміст загальнопедагогічної під-
готовки, постає питання про уніфікацію навчальних 
планів і програм. 
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У 1930 р. здійснюється реорганізація мережі й 
системи педагогічної освіти, появляються нові типи 
навчальних закладів. Затвердження нової номенкла-
тури педагогічних спеціальностей суттєво вплину-
ло на зміст післядипломної педагогічної освіти. У 
зв’язку з гострим дефіцитом учителів розгортається 
мережа курсів їх перепідготовки, поширюється екс-
тернат при педагогічних навчальних закладах. Заочне 
навчання стає важливою формою перепідготовки й 
підвищення кваліфікації вчителів за навчальними 
планами Міністерства освіти. Зміст післядиплом-
ної педагогічної освіти переорієнтовується з питань 
методичної підготовки на піднесення теоретичного, 
наукового рівня й загальнокультурного розвитку пра-
цівників освіти. У вищих педагогічних навчальних 
закладах організовується поглиблена перепідготовка 
вчителів-предметників. Уточнюються компоненти 
підвищення кваліфікації вчителів (ідейно-політичний, 
науково-фаховий, загальнокультурний, політехніч-
ний, педагогічно-методичний). Активно вивчається, 
узагальнюється й поширюється передовий педагогіч-
ний досвід, створюються його картотеки, педагогічні 
музеї, організовуються педагогічні читання. Проте, в 
теорії й практиці на даний час не просліджується гу-
манізація змісту післядипломної освіти.

З 1931 по 1939 рік в Україні триває створення ін-
ститутів удосконалення вчителів як засобу реалізації 
державної доктрини через учительство. Проблема 
педагогічних кадрів у цей час стає найгострішою, 
оскільки «ні за якістю, ні за рівнем підготовки вони не 
відповідали вимогам, що ставилися до «радянського 
учительства державою» (О. Шиян). Так, у 1939 році у 
зв’язку з об’єднанням західних областей України по-
стало складне завдання – створення системи підви-
щення кваліфікації вчителів та перебудови історичної 
школи в нову, соціалістичну. 

На початку 40-х років в Україні вже було закладено 
основи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. 
Починаючи від 1949 року, ЮНЕСКО постійно актуалі-
зує проблематику розвитку міжнародного руху у сфері 
освіти дорослих. В Ельсінорі (Данія, 1949 рік), в Мон-
реалі (Канада, 1960 рік), у Токіо (Японія, 1972 рік), у 
Парижі (Франція, 1985 рік) та Гамбурзі (Німеччина, 
1997 рік) було проведено міжнародні симпозіуми з пи-
тань освіти дорослих. У першій половині ХХ століття 
боротьбу за гуманізацію та демократизацію системи 
освіти в Україні, поширення її на практиці продовжи-
ли видатні просвітителі С. Васильченко, Г. Ващенко, 
Б. Грінченко, М. Грушевський, Т. Лубенець, С. Русова 
та інші. Великої уваги рівню професійної підготов-
леності вчителя в ці роки приділяли П.П. Блонський, 
А.М. Волковський, А.В.Луначарський, А. С. Макарен-
ко, С.Т. і В. М. Шацькі та ін. Аналіз розвитку системи 
підвищення кваліфікації вчителів у 40-50-х роках на 
основі архівних матеріалів дає змогу виявити загальні 
тенденції, характерні для всього досліджувального пе-
ріоду: по-перше, удосконалення змісту, організаційних 
форм і методів підвищення кваліфікації відповідно 
до особливостей регіонів та з урахуванням конкрет-
них історичних умов; по-друге, відсутність належної 

концептуальної теоретико-методологічної бази не 
сприяла випереджаючому характеру; по-третє, авто-
ритарний стиль взаємодії та переважання навчально-
дисциплінарної моделі; по-четвертих – активізація 
співпраці інститутів підвищення кваліфікації з вищи-
ми навчальними закладами країни.

У роботах таких українських дослідників, як 
С.В.Крисюк, Є.М. Нікітін, Н.А.Філліпова, П.В. Ху-
домінський, А.І. Кузьмінський, Н.Г.Протасова та ін-
ших, дається науковий аналіз становлення та розви-
тку вітчизняної системи післядипломної педагогічної 
освіти. Так, у дисертації С.В. Крисюка досліджується 
процес становлення і розвитку післядипломної освіти 
педагогічних кадрів, відображено її сутнісну сторону, 
виявлено й охарактеризовано пріоритетні тенденції, 
національну специфіку, обґрунтовано періодизацію 
розвитку. С.В. Крисюк, розглядаючи післядипломну 
освіту педагогічних кадрів як комплекс відповідних 
цілеспрямованих впливів на педагогічних працівни-
ків, зумовлених об’єктивними потребами суспільства 
й освітньою політикою держави, виділяє такі періоди 
в історії цієї галузі знань: 1917 – 1920 рр. – формуван-
ня окремих елементів системи підвищення кваліфіка-
ції та перепідготовки педагогічних кадрів за різних 
форм державної влади в Україні; 1920–1930 рр. – фор-
мування й розвиток національної системи підвищен-
ня кваліфікації й перепідготовки педагогічних кадрів; 
1931–1985 рр. – створення унітарної, авторитарної 
системи підвищення кваліфікації педагогічних праців-
ників відповідно до загальних тенденцій розвитку піс-
лядипломної освіти в СРСР; 1985–1992 рр. – станов-
лення системи неперервного підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів; з 1992 р. – період становлення 
системи післядипломної освіти [2].

А.І. Кузьмінський уточнив окремі позиції та пері-
одизацію С.В.Крисюка, зокрема: усвідомлення необ-
хідності психолого-педагогічної підготовки вчителів, 
поєднання науково-теоретичної підготовки педагогів 
у ВНЗ з педагогічною підготовкою в післядипломний 
період – до 1917 р.; перехід до масової перепідго-
товки вчителів, неперервність післядипломної педа-
гогічної освіти, національна спрямованість змісту, 
політизація – 1917 – 1930 рр.; підвищення науково-
теоретичного, професійно-педагогічного та загаль-
нокультурного рівня, вивчення, узагальнення і впрова-
дження передового педагогічного досвіду, уніфікація 
змісту і форм, централізація управління, ігнорування 
національних особливостей, заідеологізованість піс-
лядипломної педагогічної освіти – 1930 – 1991 рр.; 
переорієнтація на розвиток педагога як професіона-
ла і як особистості, гуманізація, демократизація, на-
ціональна спрямованість післядипломної педагогічної 
освіти – з 1991 р. [3].

Висновки. 
Отже, на початку свого розвитку післядипломна 

освіта ототожнювалася певною мірою з підвищенням 
кваліфікації, розглядалася як можливе доповнення до 
традиційної освіти, як бажання ліквідувати прогали-
ни в знаннях фахівців, мала заідеологізований авто-
ритарний характер взаємодії на різних рівнях. 
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Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем розвитку теорії 
й практики гуманізації післядипломної педагогічної 
освіти.
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Психолого-педагогічні засади та практичний 
досвід створення дистанційного курсу

Науменко С.О.
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Анотації:
Розглянуто сучасні проблеми дис-
танційного навчання. Здійснено  
аналіз вимог та основних положень 
до створення дистанційних курсів. 
Наведено опис досвіду їх ство-
рення у системі дистанційного на-
вчання Moodle. Проведено аналіз 
педагогічної та філософської літе-
ратури за темою дослідження. По-
казано взаємозв’язки неперервної 
освіти та дистанційного навчання. 
Розглянуто загальне та відмінне в 
термінології дистанційного навчан-
ня та освіти. Особлива увага при-
діляється психологічним та педа-
гогічним вимогам, щодо створення 
дистанційного курсу. Розроблений 
дистанційний курс було апробова-
но зі студентами очної форми на-
вчання зі спеціальностей: психоло-
гія, фізична культура та інші.

Науменко С.А. Психолого-педагогичес-
кие основы и практический опыт созда-
ния дистанционного курса. Рассмотрены 
современные проблемы дистанционного 
обучения. Осуществлен анализ требова-
ний и основных положений к созданию 
дистанционных курсов. Приведено опи-
сание опыта их создания в системе дис-
танционного обучения Moodle. Проведен 
анализ педагогической и философской 
литературы по теме исследования. По-
казаны взаимосвязи непрерывного об-
разования и дистанционного обучения. 
Рассмотрено общее и различное в терми-
нологии дистанционного обучения и об-
разования. Особое внимание отводится 
психологическим и педагогическим требо-
ваниям создания дистанционного курса. 
Разработанный дистанционный курс было 
апробировано со студентами очной фор-
мы обучения со специальностей: психоло-
гия, физическая культура и другие.

Naumenko S.A. Psychological peda-
gogical bases and practical experience 
of creation of distance course. The 
modern problems of distance teaching are 
considered. The analysis of requirements 
and substantive provisions is carried out to 
creation of distance courses. Description 
of experience of their creation is resulted 
in distance departmental of Moodle teach-
ing. The analysis of pedagogical and philo-
sophical literature is conducted on the topic 
of research. Intercommunications of con-
tinuous education and distance teaching 
are rotined. The general is considered and 
different in terminology of distance teach-
ing and education. The special attention is 
taken to psychological and pedagogical re-
quirements of creation of distance course. 
The developed distance course was ap-
proved with the students of internal form 
of teaching from specialities: psychology, 
physical culture et al.

Ключові слова:
навчання, дистанційна, освіта, 
система, курси.

дистанционная, образование, система, 
курсы.

learning, distance, education, system, 
courses.

Вступ.1

У наш час відбувається перехід від разового чи 
періодичного навчання до безупинного процесу на-
вчання. Концепція неперервної освіти, яка вперше 
була розглянута у 1965 році на конференції ЮНЕС-
КО, ґрунтується на одвічній ідеї гуманізму. У ній лю-
дина розглядається епіцентром усієї життєдіяльності 
на планеті. У зв’язку з коротким життєвим циклом 
професійних знань, умінь, навичок і професій важли-
вим чинником підвищення якості педагогічної підго-
товки викладачів у вищий школі є те, щоб вона стала 
невід’ємною складовою системи неперервної педаго-
гічної підготовки впродовж життя.

Вважається, що «важливими цілями створення 
системи неперервної освіти є, по-перше, творча діяль-
ність спеціаліста, здатність до гнучкої її переорієнта-
ції згідно зі змінами в системі соціальних і культур-
них інститутів сучасного суспільства, орієнтованого 
на людські цінності. І, по-друге, формування особис-
тісних якостей людини, які визначають не лише її суто 
професійні характеристики, але й стиль мислення, 
рівень культури, інтелектуальний розвиток» [11, c.9]. 
Метою неперервного навчання є надання кожному ін-
дивідові проблемного простору та сфери діяльності, 
необхідної для розвитку його ініціативи та формуван-
ня його самостійного судження [2-4, 6]. 

Однією із форм неперервної освіти є дистанційне 
навчання, яке покликане реалізувати права людини на 
освіту і отримання інформації. Воно є наслідком ін-
тенсифікації процесів суспільства і комп’ютеризації 
навчання і, вбираючи в себе кращі риси інших форм, 
є найбільш перспективними, синтетичними та інте-
гральними формами одержання освіти. 

Дистанційне навчання базується на принципі само-
© Науменко С.О., 2010

стійного навчання студента. Для організації навчання 
студентам, створюються, так звані, дистанційні кур-
си. Курси дистанційної освіти (Distance education 
course) - структуровані навчальні програми для учнів, 
що перебувають у місці, відмінному від місцезнахо-
дження викладача, які припускають формулювання 
цілей вивчення, участь одного або більше викладачів, 
наявність засобів комунікації та опис досліджуваного 
предмету[1, с.56]. У процесі розробки дистанційного 
курсу та наповнення його потрібною інформацією, ви-
никає декілька проблем, які потребують висвітлення й 
вирішення як на теоретичному так і на практичному 
рівнях, а саме: вимоги до створення курсу, вибір засо-
бу організації електронного навчання, особливості у 
практиці розробки дистанційного курсу.

Згідно із нормативною базою дистанційного на-
вчання МОН України під дистанційним навчанням ро-
зуміється «індивідуалізований процес передання і за-
своєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної 
діяльності людини, який відбувається за опосередко-
ваної взаємодії віддалених один від одного учасників 
навчання у спеціалізованому середовищі, яке ство-
рене на основі сучасних психолого-педагогічних та 
інформаційно-комунікаційних технологій» [7, с.22].

Дистанційна освіта - це форма навчання, рівно-
цінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, 
що реалізується, в основному, за технологіями дис-
танційного навчання. [7, с.33].

Технології дистанційного навчання складаються з 
педагогічних та інформаційних технологій дистанцій-
ного навчання [7, с.36].

Педагогічні технології дистанційного навчання - 
це технології опосередкованого активного спілкуван-
ня викладачів зі студентами з використанням телеко-
мунікаційного зв’язку та методології індивідуальної 
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роботи студентів з структурованим навчальним ма-
теріалом, представленим у електронному вигляді [7, 
с.36]. 

Інформаційні технології дистанційного навчання 
- це технології створення, передачі і збереження на-
вчальних матеріалів, організації і супроводу навчаль-
ного процесу дистанційного навчання за допомогою 
телекомунікаційного зв’язку. [7, с.40].

Сьогодні не зважаючи на те, що стан розвитку дис-
танційної освіти в Україні на сьогоднішній день не 
відповідає вимогам до інформаційного суспільства, 
що прагне інтегруватись у європейську і світову спіль-
ноту [5], в Україні вже кілька років активно працює 
більше 10 центрів та лабораторій дистанційного на-
вчання [9]. Створені та використовуються сотні курсів 
дистанційного навчання як у навчальних закладах та і 
комерційних структурах і організаціях. 

Робота виконана за планом НДР Мелітопольського 
державного педагогічного університету ім. Б. Хмель-
ницького.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті  є аналіз вимог та основних по-

ложень до створення дистанційних курсів та опис до-
свіду їх створення у системі дистанційного навчання 
Moodle.

Завдання статті полягають у аналізі науково-
педагогічної літератури щодо тлумачення понять 
«дистанційна освіта», «дистанційне навчання» та ін., 
у розгляді питань створення курсів дистанційного на-
вчання та опис досвіду створення дистанційного кур-
су у Moodle.

Результати дослідження.
Дистанційний курс – це комплекс навчально-

методичних матеріалів та освітніх послуг, створених 
у віртуальному навчальному середовищі для організа-
ції дистанційного навчання на основі інформаційних 
і комунікаційних технологій [11, с. 69]. Дистанційний 
курс повинен мати структуру, що сприяє створенню 
умов до навчання у діяльності та співробітництві. 
Вона має враховувати життєвий цикл людини. Най-
більш доцільно використовувати тижневий цикл, у 
якому кожною особою передбачено час для роботи, 
відпочинку, господарчих справ, хобі та самовдоскона-
лення [11, с. 71]. 

Повноцінний проект онлайнового навчання скла-
дається з: інструктивного блоку, інформаційного бло-
ку (системи інформаційного наповнення ресурсу), 
контрольного блоку (механізму тестування та оцін-
ки), комунікативного блоку (системи інтерактивного 
викладання) і керуючої системи, яка об'єднує все це 
воєдино.

Як зауважує Кухаренко В. М., курс ДН - це не тіль-
ки сам текст занять, а цілісний процес, що включає 
пошук підходящої інформації в мережах, обмін листа-
ми, як з кураторам курсу, так і з іншими учнями, звер-
нення до баз даних, періодичним виданням інформа-
ційних, поширюваних за допомогою Інтернет. 

Ефективність дистанційного навчання залежить 
від якості використовуваних матеріалів (навчальних 
курсів). Проте недостатньо забезпечити студентів 

навчальними матеріалами і розраховувати, що вони 
будуть виконувати основну частину завдань; або про-
сто помістити тести в мережу Інтернет і чекати, що 
студенти будуть навчатися без будь-якої педагогічної 
стратегії і мінімуму взаємодії з викладачем-тьютором. 
При розробці курсу ДН слід враховувати ізольованість 
студента, що навчається дистанційно. 

Для викладача у порівнянні з традиційним навчан-
ням, планування та опрацювання інформації для ДК є 
більш складним процесом. Такий курс вимагає біль-
шої гнучкості, детальнішої обробки змісту, ретельні-
шого планування підтримки студентів. При складанні 
курсу необхідно визначити такі основні моменти [8]:

Мета і задачі вивчення дистанційного курсу.1. 
Зміст дистанційного курсу, перш за все, повинен 

відповідати меті і задачам його вивчення. Мета ви-
вчення курсу є похідною від загальної мети дистан-
ційного навчання. Мету слід визначити залежно від 
знань, умінь та навичок, які повинен отримати студент 
після закінчення курсу. Задачі повинні розглядатись 
як досяжні і тому бути досяжними для вимірювання 
вимог щодо виконання роботи. 

Попереднє тестування студентів.2. 
Програма дистанційного курсу повинна адаптува-

тися до рівня підготовки студента. Це можна викона-
ти за допомогою попереднього тестування рівня знань 
студента і налагодження курсу для них

Поділ інформації на блоки. 3. 
Зміст може бути поділений на блоки (невеликі за-

кінчені частини) для полегшення сприймання інфор-
мації студентами. Це доцільно робити з тією інформа-
цією, контекст якої піддається розподілу на частини 
з внутрішньою і зовнішньою структурою. Завершені 
розділи повинні бути чітко визначені. 

Послідовність подання інформації. 4. 
Інформація повинна відображатися в логічній по-

слідовності – це дозволяє студенту краще засвоювати 
матеріал. Зміст повинен бути сфокусованим на про-
блемі, яка вивчається. Необхідно вказувати попередні 
знання, на яких базується зміст. Зміст повинен бути 
доречним, точним, перевіреним, повним і добре ор-
ганізованим.

Питання.5. 
Питання – загальний спосіб допомогти студенту 

закріпити зміст, або оцінити розуміння змісту. Харак-
теристики питання включають відповідність до змісту 
і мети, до розміщення. Кожний блок може закінчува-
тися переліком контрольних питань і завдань для са-
моперевірки, а також проблемними   питаннями для 
індивідуальної і колективної роботи.

Рекомендації з оформлення.6. 
Бажано використовувати принцип мінімуму  на 

сайті, невелику кількість графіки. Занадто велика 
кількість сторінок уповільнює переміщення і робить 
зв’язок неефективним. Можна створювати вкладене 
індексування(меню). Воно дозволяє швидко перемі-
щати сторінкою. 

Подання інформації.7. 
Подання інформації на екрані відрізняється від 

подання інформації на папері. При великій різнома-
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нітності способів подання інформації на комп’ютері 
одним із головних недоліків є порівняно низька її 
щільність. Характеристики типу і розміру шрифту мо-
жуть значно впливати на якість інформації в програ-
мі. Інформація на екрані повинна бути представлена в 
зрозумілому, простому вигляді та бути естетичною. 

Використання кольорів.8. 
Колір та інші засоби подання повідомлень на екра-

ні повинні забезпечувати естетичний зовнішній ви-
гляд. Колір корисний для привертання  уваги, однак, 
його надлишок може відволікати. Треба запам’ятати, 
що червоний і синій – найбільш важкі для сприйман-
ня, їх бажано уникати в тексті та зображенні. не слід 
використовувати більше ніж сім кольорів   фон та зна-
йомий текст не повинні відволікати уваги; навчання 
має бути сфокусовано на цільовому змісті. 

Підтримання мотивації та зацікавленості студентів.9. 
Мотивація – необхідна складова частина навчання, 

яка повинна підтримуватися протягом всього процесу 
навчання. Використання комп’ютера не завжди  може 
гарантувати активність студентів.

Перш ніж створювати дистанційний курс, звичай-
но треба визначитися з програмним забезпеченням, 
яке повною мірою зможе задовольнити вимоги ви-
кладачів, та забезпечити ефективне навчання. Можли-
вості та характеристики технології електронного на-
вчання повинні забезпечувати максимально можливу 
ефективність взаємодії слухача і викладача в рамках 
системи ЕН. Складне у використанні програмне за-
безпечення не тільки ускладнює сприйняття навчаль-
ного матеріалу, але і викликає певне неприйняття ви-
користання інформаційних технологій у навчанні. 

Успішне впровадження електронного навчання 
ґрунтується на правильному виборі програмного за-
безпечення, відповідного конкретним вимогам. Ці 
вимоги визначаються потребами слухачів ДН, по-
требами викладача та адміністратора, який повинен 
контролювати встановлення, налаштування програм-
ного забезпечення і результати навчання. 

У всьому різноманітті засобів організації електро-
нного навчання можна виділити наступні групи: 
1) авторські програмні продукти (Authoring 
Packages), 
2) системи управління навчанням (Learning 
Management Systems - LMS), 
3) системи управління контентом (вмістом навчаль-
них курсів) (Content Management Systems - CMS), 
4) системи управління навчальним контентом 
(Learning Content Management Systems - LCMS) 

Одна із систем  управління навчанням і навчальним 
контентом Moodle була спеціально розроблена для 
створення якісних онлайн-курсів викладачами. За 
рівнем наявних можливостей Moodle витримує 
порівняння з відомими комерційними СДН, у той же 
час вигідно відрізняється від них тим, що поширюється 
у відкритому вихідному коді - це дає можливість 
переробити систему під особливості конкретного 
освітнього проекту, чи закладу, а при необхідності і 
вбудувати в неї нові модулі. 

Moodle орієнтована на коллаборативні технології 

навчання - дозволяє організувати навчання в процесі 
спільного вирішення навчальних завдань, здійснювати 
взаємообмін знаннями. Широкі можливості для 
комунікації - одна з найсильніших сторін Moo-
dle. Система підтримує обмін файлами будь-яких 
форматів - як між викладачем і студентом, так і 
між самими студентами. Сервіс розсилки дозволяє 
оперативно інформувати всіх учасників курсу або 
окремі групи про поточні події. Форум дає можливість 
організувати навчальний обговорення проблем, при 
цьому обговорення можна проводити по групах. До 
повідомленнями у форумі можна прикріплювати 
файли будь-яких форматів. Є функція оцінки 
повідомлень - як викладачами, так і студентами. 
Чат дозволяє організувати навчальний обговорення 
проблем в режимі реального часу. Сервіси «Обмін 
повідомленнями», «Коментар» призначені для 
індивідуальної комунікації викладача та студента: 
рецензування робіт, обговорення індивідуальних 
навчальних проблем. Сервіс «Учительський форум» 
дає педагогам можливість обговорювати професійні 
проблеми. 

Важливою особливістю Moodle є те, що система 
створює і зберігає портфоліо кожного учня: всі здані 
ним роботи, всі оцінки і коментарі викладача до 
робіт, всі повідомлення у форумі. Викладач може 
створювати і використовувати в рамках курсу будь-яку 
систему оцінювання. Всі позначки з кожного курсу 
зберігаються у зведеній відомості. Moodle дозволяє 
контролювати “відвідуваність”, активність студентів, 
час їх навчальної роботи в мережі. Модульна структура 
системи забезпечує простоту використання системи 
для учнів і викладачів [10, c.23]. 

До курсу, створеного у Moodle можна помістити 
Лекції, Семінари, Опитування, Робочий зошит, Тест. 
Після створення курсу у користувача залишається 
право редагувати курс, додаючи до нього новий 
матеріал, а також зробити його доступним для 
перегляду іншого викладача.

Для початку роботи над створенням навчально-
го дистанційного курсу «Обчислювана техніка та 
технічні засоби навчання» («ОТ та ТЗН») для сту-
дентів  соціально-гуманітарного, філологічного та 
природничо-географічного факультетів. У системі 
Moodle МДПУ спочатку було проаналізовано зміст 
навчальної дисципліни «ОТ та ТЗН» і відібрано по-
трібний матеріал для його публікації в системі Moodle 
МДПУ. З цією метою було проаналізовано підручник 
(Коджаспірова Г. М.), відкриті ресурси Інтернет з 
дисципліни «ОТ та ТЗН»  та приклади дистанційних 
курсів. В результаті чого був відібраний і розбитий 
на модулі матеріал для лекцій, практичних, самостій-
них робіт, орієнтовні теми індивідуально-дослідних 
завдань, складено тестові питання для контролю, а 
також додаткові матеріали. Після цього було струк-
туровано матеріал і розроблено програмовані блоки і 
модулі у структурі дистанційного курсу. 

З метою створення дистанційного курсу в системі 
Moodle МДПУ спочатку необхідно було зареєструва-
тися на сайті системи дистанційного навчання Ме-
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літопольського державного педагогічного універси-
тету ім. Б. Хмельницького за адресою http://moodle.
icc.melitopol.net/ або http://do.mdpu.org.ua. Після 
підтвердження реєстрації та надання адміністрацією 
системи відповідних прав для створення дистанційного 
курсу потрібно було пройти авторизацію на сайті і 
увійти у розділі Керування сайтом у пункт «Курси» 
- «Введення редагування курсів» і натиснути кнопку 
«Додати курс». У вікні, що відкрилося, було заповнено 
відповідні поля (категорія, повна назва, коротка назва, 
короткий опис, формат, кількість тем, дата початку 
курсу), а інші поля залишені за типовим параметром. 
Після встановлення параметрів курсу, відбувається 
перехід на головну сторінку курсу, яка розбита на 
розділи (керування курсом, структура за темами та 
інші блоки). 

Вміст курсу створюється шляхом додавання 
ресурсів та елементів курсу: було додано короткий опис 
курсу, лекційний матеріал, завдання для практичної 
та самостійної роботи, додаткові матеріали, статті 
до глосарію, тести. Лекції, завдання до практичних 
та самостійних робіт завантажуються за допомогою 
можливостей системи Moodle у форматі .doc. На 
початку сторінки зроблено якірні посилання на 
питання, що висвітлюються у матеріалі для самосійної 
роботи. 

Розроблений дистанційний курс було апробовано 
зі студентами очної форми навчання, спеціальностей: 
психологія, . дошкільне навчання, музичне виховання, 
фізична культура та географія.

Висновки. 
Аналіз науково-методичної літератури довів, що на 

сучасному етапі розвитку освіти, дистанційне навчан-
ня набуває все більшого значення серед педагогічних 
технологій. Саме тому треба проводити дослідження 
і практичну апробацію дистанційних технологій у ви-
щих навчальних закладах. Перш за все, необхідною 
умовою створення якісного дистанційного курсу є 
доцільний вибір технічної платформи, тобто системи 
дистанційного навчання. 

Перспективним напрямком роботи є удосконален-
ня курсу, додавання нових елементів керування, нових 
сучасних матеріалів, розробка віртуальних лаборато-
рій, електронного підручника, електронних тренаже-
рів тощо.
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Відновлення функцій поперекового відділу хребта 
у дзюдоїстів засобами фізичної реабілітації

Олійникова К. О.
Класичний приватний університет

Анотації:
Проведено дослідження функ-
ціонального стану поперекового 
відділу хребта у спортсменів. У 
дослідженні приймали участь 16 
дзюдоїстів 18 - 22 років. Спортс-
мени використовували комплекс 
відновлювальних заходів у рамках 
тренувального процесу для по-
кращення функціонального стану 
поперекового відділу хребта. Вста-
новлено, що в тренувальні занят-
тя дзюдоїстів необхідно включати 
такі засоби фізичної реабілітаціAї: 
вправи на гнучкість і укріплення 
м’язів по всьому периметру, різні 
методики розвиту витривалості, 
сили та рухливості поперекового 
відділу хребта, масаж.

Олейникова К.А. Восстановление функ-
ций поясничного отдела позвоночника 
у дзюдоистов средствами физической 
реабилитации. Проведены исследования 
функционального состояния поясничного 
отдела позвоночника у спортсменов. В ис-
следовании принимали участие 16 дзюдои-
стов 18-22 лет. Спортсмены использовали 
комплекс восстановительных мероприятий 
в рамках тренировочного процесса для улуч-
шения функционального состояния пояснич-
ного отдела позвоночника. Установлено, что 
в тренировочные занятия дзюдоистов необ-
ходимо включать такие средства физической 
реабилитации: упражнения на гибкость и 
укрепление мышц по всему периметру, раз-
ные методики развитую выносливости, силы 
и подвижности поясничного отдела позво-
ночника, массаж.

Oleynikova K.A. Renewal of func-
tions of lumbar department of spine 
for judoists facilities of physical re-
habilitation. Researches of functional 
state of lumbar department of spine are 
conducted for sportsmen. 16 judoists 
of 18-22 years took part in research. 
Sportsmen drew on the complex of res-
toration measures within the framework 
of training process for the improvement 
of the functional state of lumbar depart-
ment of spine. It is set that in trainings 
employments of judoists it is necessary 
to include such facilities of physical re-
habilitation: exercises on flexibility and 
strengthening of muscles on all perim-
eter, different methods developed en-
durance, force and mobility of lumbar 
department of spine, massage.

Ключові слова:
поперек, біль, дзюдо, відновлення, 
гнучкість, витривалість.

поясница, боль, дзюдо, восстановление, 
гибкость, выносливость.

lower back pain, judo, recovery, flexibility 
and endurance.

Вступ. 1

Боротьба - контактний вид спорту, в якому, на 
відміну від інших видів спорту, контактування 
відбувається практично постійно. Боротьба дзюдо 
характеризується дуже високим відсотком травм, 
отриманих під час як змагальної, так і тренувальної 
діяльності. Більшість пошкоджень виникає під час 
“звалювання”. Борці тягнуть і штовхають один 
одного при дещо перерозігнутому поперековому 
відділі хребта. Це в поєднанні з викручуванням 
може призвести до травмування. Пошкодження 
може виникнути і при спробі підняти суперника, що 
лежить на килимі [4-6]. Хребет піддається значним 
перевантаженням. Причому травми спини та больовий 
синдром можуть відзначатися як у спортсменів 
початківців, так і у професіоналів. За статистикою, 
на травму спини припадає близько 5-10% спортивних 
травм. Больовий синдром може бути обумовлений 
як гострою травмою, так і тривалою регулярною 
мікротравматизацією м’яких тканин спини [2,5]. 
Порушення функцій поперекового відділу хребта 
дзюдоїстів спричиняють перетренування, хронічна 
втома, велике фізичне навантаження, хронічні 
неліковані травми. Основними з них є розтягнення 
м`язів та зв’язок, хронічні мікротравми поперекового 
відділу хребта, міофасцеальні болі, міозити та ін. [2].

Не дивлячись на велику кількість досліджень, при-
свячених реабілітації у спорті [1,2]. Спостерігається 
недостатність робіт присвячених використанню за-
собів фізичної реабілітації у рамках тренувального 
процесу у дзюдоїстів. Фахівці відмічають [2,5], що 
для професійного спортсмена іноді важко змінювати 
графік тренувань і змагань. Так само важко прийняти 
той факт, що існує реальна проблема. Багато хто з них 
заперечує або мінімізує скарги, що б уникнути наслід-
ків, необхідності зменшити активність, щоб одужати, 
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втратити положення або бути виключеним з основної 
команди, чи підвести команду. Крім того, багато про-
фесіоналів не можуть на достатній час знизити рівень 
спортивної активності і проходити реабілітаційну 
програму через можливість втратити кваліфікацію. 
Однак заняття спортом на тлі хронічного больового 
синдрому після травми спини нерідко призводять до 
виникнення повторних травм хребта. Все це в кінце-
вому підсумку сприяє хронізації процесу, що веде до 
втрати професійних якостей спортсмена і необхіднос-
ті закінчити роботу у великому спорті. Тому питання 
пошуку реабілітаційних заходів для використання у 
тренувальному процесі дзюдоїстів є актуальним.

Робота виконана за планом НДР Класичного при-
ватного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - підібрати комплекс засобів 

фізичної реабілітації для відновлення функцій попе-
рекового відділу хребта у дзюдоїстів та оцінити його 
ефективність.

Дослідження проводилося на базі ДЮСШ «Крис-
тал» у місті Запоріжжя. Для виконання мети і завдань 
дослідження нами було проведено дослідження функ-
ціонального стану поперекового відділу хребта у 16 
юнаків 18 - 22 років, що займаються дзюдо і мають 
1 розряд або звання кандидат у майстри спорту. До-
слідження тривало протягом 6 місяців (з жовтня 2009 
року по березень 2010 року). Експериментальну групу 
склали 8 юнаків, які у рамках тренувального процесу 
проходили курс занять за складеним комплексом фі-
зичної реабілітації протягом 4 місяців.

Заняття лікувальними вправами несло корекційну 
спрямованість на відновлення функцій поперекового 
відділу хребта [1-3]. Програма фізичної реабілітації 
здійснювалася у 3 етапи:

Тривалість першого етапу була 4 тижні. Заняття 
відбувалися після тренування й займало приблизно 15 
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– 20 хвилин. Завдання 1-го етапу були спрямовані: на 
розвантаження ураженого відділу хребта, зменшення 
болів, розслаблення, усунення м'язового дисбалансу, 
збільшення амплітуди рухів хребта.  

Другий етап тривав 6 тижнів. Реабілітаційне за-
няття тривало близько 20 хвилин. Завданнями 2-го 
етапу були – усунення больових відчуттів, збільшення 
гнучкості, сили, зміцнення м'язового корсета. Наголос 
робився на вправах для зміцнення м'язів тулуба.

 Третій етап лікувальної фізкультури тривав 8 тиж-
нів. Заняття тривало близько 20 – 25 хвилин. Завдан-
ня 3-го етапу: подальше зміцнення м'язового корсета, 
збільшення сили і витривалості м'язів тулуба. Фізичні 
навантаження збільшували, амплітуда рухів зростала.

Важливо було дотримуватися принципу поступо-
вості наростання фізичного навантаження [1]. 

Крім занять у залі ми рекомендували робити комп-
лекси ранкової лікувальної гімнастики дома в першій 
половині дня. Вправи були спрямовані на приведен-
ня м'язів в тонус і поліпшення гнучкості в попереко-
вому відділі хребта. У ті дні, коли не було занять в 
залі, спортсмени виконували спеціально розроблений 
комплекс вправ в домашніх умовах.

Масаж виконувався на першому етапі реабілітації 
2-3 рази на тиждень, на подальших етапах за станом і 

самопочуття хворих. Масаж був спрямований в осно-
вному на усунення больових відчуттів та релаксацію 
м'язів після фізичних вправ [3]. Тривалість масажу 
складала 10 – 15 хвилин. На протязі першого етапу за-
нять спортсмени були навченні виконувати елементи 
масажу і після тренування робили один одному масаж 
самостійно.

Результати дослідження.
Для оцінки ефективності засобів фізичної реабілі-

тації на початку та в кінці дослідження ми оцінювали 
такі показники, як: біль до та після фізичних наванта-
жень (за аналоговою 9 бальною шкалою болю), гнуч-
кість поперекового відділу хребта, активна гнучкість 
хребта, статична витривалість м`язів спини. Аналі-
зуючи середні показники функціонального стану по-
перекового відділу хребта в контрольній та експери-
ментальній (табл.1) групах можна зробити висновок, 
що за дослідженими показниками ці групи не відріз-
нялися між собою на початку дослідження і їх можна 
порівнювати після проведення фізичної реабілітації з 
метою визначення її ефективності.  

Після використання запропонованих засобів фі-
зичної реабілітації ми зробили повторну оцінка та 
порівняння середніх показників експериментальної і 
контрольної групи (табл. 2), отримані результати до-

Таблиця 1
Середні показники функціонального стану поперекового відділу хребта у дзюдоїстів на початку 

дослідження

Показники Експериментальна група, 
M + m

Контрольна    група,  
M + m P

Біль (незалежно від навантаження), бали 3,13+0,37 3,0+0,34 >0,05

Біль (після фізичного навантаження), 
бали 5,88+0,31 5,75+0,33 >0,05

Витривалість м`язів спини, сек. 28,25+1,83 29+1,14 >0,05

Активна гнучкість в положенні стоячи, 
см. -3,38+2,88 -1,75+1,88 >0,05

Гнучкість поперекового відділу хребта , 
см. 4,75+0,26 4,63+0,19 >0,05

Таблиця 2
Середні показники функціонального стану поперекового відділу хребта в експериментальній та контрольній 

групах в кінці експерименту

Показники Експериментальна група, 
M + m

Контрольна    група, 
M + m P

Біль (незалежно від навантаження), 
бали 0,25 + 0,17 2,75 + 0,26 <0,05

Біль (після фізичного навантаження), 
бали 0,75 + 0,33 5,25 + 0,26 <0,05

Витривалість м`язів спини, сек. 61,38 + 1,17 33,25 + 2,23 <0,05
Активна гнучкість в положенні стоячи, 
см. 2,13 + 1,39 -1,38 + 1,83 >0,05

Гнучкість поперекового відділу хребта, 
см. 6,0 + 0,26 4,69 + 0,17 <0,05
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вели, що зміни середнього показника болю, витрива-
лості та гнучкості в експериментальній групі вірогід-
но відрізняються від результатів контрольної групи 
(P<0,05).

Так, середній результат болю, що не залежить від 
фізичних навантажень, в контрольній групі склав 
2,75+0,26 балів, а в експериментальній групі 0,25+0,17 
балів. Різниця між показниками статистично досто-
вірна (P<0,05). Зміна середнього результату болю піс-
ля фізичних навантажень в контрольній групі склала 
5,25+0,26 балів, а в експериментальній –  0,75+0,33 
бали. Цей показник при статичній обробці результатів 
також показав достовірне розходження між результа-
тами контрольної і експериментальної груп (P<0,05). 
Витривалість м`язів спини в експериментальній групі 
складала 61,38+1,17 сек., і набагато менший показник 
в контрольній групі - 33,25+2,23 сек., статична об-
робка довела достовірність різниці між показниками 
(p<0,05), що свідчить про ефективність процесу від-
новлення в експериментальній групі. 

Середні результати активної гнучкості спини 
мали наступні показники: експериментальна група –  
2,13+1,39 см., контрольна -1,38+1,88 см. Статистична 
обробка довела недостовірність розбіжності між гру-
пами (P>0,05), але слід зауважити, що в експеримен-
тальній групі ми спостерігаємо кращу тенденцію до 
покращення цього показника. Порівнюючи середні 
показники гнучкості поперекового відділу хребта у 
контрольній і експериментальній групах в кінці дослі-
дження, ми одержали наступні показники – 4,69+0,17 
см. в контрольній групі та 6,0+0,26 см. в експеримен-
тальній. Статистична обробка довела достовірні роз-
біжності між порівнюваними середніми показниками 
(P<0,05), що також доводить ефективність процесу 
фізичної реабілітації в експериментальній групі.

Висновки.

Зробивши аналіз всіх отриманих результатів ми 
можемо стверджувати, що в експериментальній гру-
пі процес відновлення функцій поперекового відділу 
хребта був побудований ефективно. А методика тра-
диційного тренування дзюдоїстів контрольної групи 
не вплинула на покращення стану поперекового відді-
лу хребта. Виходячи с цього можемо наголосити, що 
в тренувальні заняття дзюдоїстів необхідно включати 
комплекси відновлювальних заходів при порушеннях 
функцій поперекового відділу хребта, де обов’язково 
потрібно застосовувати такі засоби фізичної реабілі-
тації, як вправи на гнучкість і укріплення м`язів по 
всьому периметру, а також різні методики розвиту ви-
тривалості, сили та рухливості поперекового відділу 
хребта, масаж.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем відновлення функ-
цій поперекового відділу хребта у дзюдоїстів засоба-
ми фізичної реабілітації.
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Корекція рухових порушень молодших школярів з дитячим 
церебральним паралічем в умовах спеціальної школи

Опара І. В.
Класичний приватний університет

Анотації:
Виявлено вплив корекційних, рухо-
вих вправ на ефективність реабілі-
тації дітей. В експерименті прийма-
ли участь 20 дітей з церебральним 
паралічем віком 7-9 років. У всіх 
дітей при виконанні вправ були 
відмічені наступні прояви рухо-
вих порушень: нестійка ходьба, 
не вміння самостійно спускатися 
і підніматися по сходах без допо-
моги дорослого, ходьба на широко 
розставлених ногах. Оцінено стан 
моторних функцій досліджуваних 
дітей. З дев’яти завдань тесту по 
п’яти вправам було отримано до-
стовірну різницю між середніми 
показниками груп. Запропоновано 
комплекс реабілітаційних заходів 
для дітей експериментальної гру-
пи. До системи реабілітаційних 
заходів рекомендується вводити 
ігри на уроках фізичної культури, 
фізкультурні хвилинки на інших 
уроках, реабілітаційний масаж.

Опара И. В.  Коррекция двигательных на-
рушений младших школьников с детским 
церебральным параличом в условиях 
специальной школы. Выявлено влияние 
коррекционных, двигательных упражнений 
на эффективность реабилитации детей. В 
эксперименте принимали участие 20 детей 
в возрасте 7-9 лет. У всех детей при выпол-
нении упражнений были отмечены следую-
щие проявления двигательных нарушений: 
неустойчивая ходьба, не умение самостоя-
тельно спускаться и подниматься по сту-
пенькам без помощи взрослого, ходьба на 
широко расставленных ногах. Оценено со-
стояние моторных функций детей. Из девя-
ти задач теста по пяти упражнениям была 
получена достоверная разность между 
средними показателями групп. Предложен 
комплекс реабилитационных мер для де-
тей экспериментальной группы. В систему 
реабилитационных мероприятий рекомен-
дуется вводить игры на уроках физической 
культуры, физкультурные минутки на других 
уроках, реабилитационный массаж.

Opara I.V. Correction of motive viola-
tions of junior schoolboys with a ce-
rebral palsy in the conditions of the 
special school. Influence of correction, 
motive exercises is exposed on effi-
ciency of rehabilitation of children. In an 
experiment 20 children took part in age 
7-9 years. For all children at implementa-
tion of exercises the followings displays 
of motive violations were marked: un-
steady walking, not ability is independent 
to go down and rise on steps unassisted 
the grown man, walking on the widely 
placed feet. The state of motor functions 
of children is appraised. From nine tasks 
of test on five exercises a reliable differ-
ence was got between the middle indexes 
of groups. The complex of rehabilitation 
measures is offered for the children of 
experimental group. In the system of re-
habilitation measures it is recommended 
to enter game on the lessons of physical 
culture, athletic minutes on other lessons, 
rehabilitation massage.

Ключові слова:
дитячий церебральний параліч, 
корекція, фізична реабілітація.

детский церебральный паралич, коррек-
ция, физическая реабилитация.

cerebral palsy, correction, physical 
rehabilitation.

Вступ.1

За останні п’ять років зростання інвалідності в 
цілому складає 8-10% при різкому збільшенні чис-
ла дітей-інвалідів. По оцінках фахівців до 2015 року 
частка здорових новонароджених може скоротитися 
до 15-20% від загального числа дітей. Серед інвалідів 
з дитинства 85% доводиться на інвалідність за пси-
хоневрологічним профілем, основним серед захворю-
вань якого є  дитячий церебральний параліч [1,4,5]. 

Вже більше сторіччя питання про відновлення 
дітей з дитячим церебральним паралічем турбує ор-
топедів, невропатологів, психологів, фізичних реабі-
літологів [4-7]. Багато робіт присвячується питанню 
фізичної реабілітації дітей з дитячим церебральним 
паралічем в різних умовах [2,5,6]. Але на жаль, спосте-
рігається недостатність робіт з питання застосування 
заходів відновлення у спеціальній школі [3]. Хоча, ви-
ходячи з того, що більшість дітей з діагнозом дитячий 
церебральний параліч навчаються в спеціальних шко-
лах, фізична реабілітація цієї патології дітей в умовах 
дитячих закладів є актуальним питанням.  Зважаючи 
на розвиток науки та постійний пошук нових спо-
лучень засобів відновлення при даній патології, щоб 
покращити фізичний стан молодших школярів з цере-
бральним паралічем, які починають опановувати нові 
навички, необхідно покращувати систему реабілітації 
у спеціальних школах,  впроваджувати нові підходи 
до фізичної реабілітації.  

Робота проводилась в рамках наукової програми 
кафедри фізичної реабілітації «Теоретико-методичні 
засади фізичного виховання та фізичної реабілітації 
різних груп населення» Інституту здоров’я спорту і 
туризму Класичного приватного університету, номер 
© Опара І. В., 2010

державної реєстрації 0107U004193.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є виявлення впливу корекційних, 

рухових вправ на ефективність реабілітації дітей мо-
лодшого шкільного віку з дитячим церебральним па-
ралічем в умовах спеціальної школи. Для досягнення 
поставленої мети використовувались наступні методи 
дослідження: аналіз літературних джерел, медико-
біологічний метод дослідження (тестування моторних 
функцій за методикою Лопухіної І. С. [7]), педагогічні 
методи дослідження, метод математичної статистики.   

У дослідженні брали участь дві групи дітей  по 12 
осіб віком 7-9 років спеціальної школи-інтернату для 
дітей з наслідками поліомієліту та ДЦП  які були віді-
брані довільно з декількох класів. Діти  контрольної 
групи займалися на уроці ЛФК, який проводився два 
рази на тиждень. У другій експериментальній групі 
проводився запропонований нами комплекс реабіліта-
ційних вправ, які підбирались індивідуально та засто-
совувались на заняттях ЛФК. Також до системи реабі-
літаційних заходів експериментальної групи входили 
ігри, які використовувались на уроках фізичної куль-
тури, вправи, які застосовувались як фізкультхвилин-
ки на уроках української мови, математики та читання, 
виконувався реабілітаційний масаж. Всі заняття про-
водилися в ігровій формі, що дозволило привернути і 
зацікавити якомога більше дітей до представленої їм 
реабілітаційної методики.  

Результати дослідження.
Для оцінки стану загальної  та дрібної моторики 

дітей з ДЦП, була використана методика Лопухіної  І. 
С. [7]. Дітям пропонувалось виконати 9-ть вправ, кож-
на виконувана дітьми вправа оцінювалася по трьох 
бальній системі: 1 бал - дитина вимагає постійної до-
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помоги у виконанні вправи (низький рівень); 2 бала 
- дитина вимагає допомоги тільки у виняткових ви-
падках (середній рівень); 3 бала - дитині не потрібна 
допомога у виконанні вправи (високий рівень). 

На початку даного дослідження нами було оцінено 
стан загальної моторики дітей, як експериментальної 
так і контрольної групи (табл.1).

У всіх дітей, хоча і різною мірою, при виконанні 
вправ були відмічені наступні прояви рухових пору-
шень: нестійка ходьба, не вміння самостійно спус-

катися і підніматися по сходах без допомоги дорос-
лого і ходьба на широко розставлених ногах. Також 
виконання вправ було ускладнене, головним чином, 
за рахунок того, що учні не могли відтворити вірно 
початкові положення, зберегти стійкість в статичній 
позі, виконати вправи з потрібною амплітудою, здій-
снити рухи злито і в потрібному темпі, погоджувати 
рухи рук, тулуба і ніг.

Таким чином, порівнявши початковий стан загаль-
ної  моторики у дітей експериментальної  та контр-

Таблиця 1
Середні показники загальної  моторики дітей з ДЦП на початку дослідження

Завдання Група, М+m (бали) P
контрольна експериментальна

Руки в сторони. Руки підняті до рівня плечей 
і складають з ними одну лінію. 1,58+0,15 1,75+0,13 >0,05

Руки вперед. Руки підняті до рівня плечей і 
паралельні одна одній. 1,25+0,13 1,42+0,15 >0,05

Руки вгору. Руки підняті вертикально і при-
близно паралельні одна одній. 1,50+0,15 1,33+0,14 >0,05

Встати, злегка нахилившись. Руки в сторони. 
Потім опустити руки «як мотузки». 1,42+0,15 1,50+0,15 >0,05

Стоячи, одна нога попереду, інша поза-
ду, між ними великий валик: збереження 
стійкого положення в даній позі, також з 
підштовхуванням.

1,67+0,14 1,50+0,15 >0,05

Стоячи на подовженій гойдалці, перекочуван-
ня вперед і назад. 1,42+0,15 1,50+0,15 >0,05

Ходьба з підтримкою за руки по похилій 
площині вгору, вниз. 1,42+0,15 1,33+0,14 >0,05

Виконання ходьби з підтримкою після по-
переднього обертання дитини за допомогою 
реабілітолога.

1,42+0,15 1,58+0,15 >0,05

Ходьба по невисоких сходах вгору, вниз. 1,50+0,15 1,58+0,15 >0,05

Таблиця 2
Середні показники загальної моторики дітей з ДЦП по закінченню дослідження

Завдання Група, М+m (бали) P
контрольна експериментальна  

Руки в сторони. Руки підняті до рівня плечей і склада-
ють з ними одну лінію. 1,58+0,15 2,00+0,18 >0,05

Руки вперед. Руки підняті до рівня плечей і паралельні 
одна одній. 1,25+0,13 1,92+0,20 <0,05

Руки вгору. Руки підняті вертикально і приблизно 
паралельні одна одній. 1,50+0,15 1,83+0,17 >0,05

Встати, злегка нахилившись. Руки в сторони. Потім 
опустити руки «як мотузки». 1,42+0,15 2,00+0,18 <0,05

Стоячи, одна нога попереду, інша позаду, між ними ве-
ликий валик: збереження стійкого положення в даній 
позі, також з підштовхуванням.

1,67+0,14 2,08+0,08 <0,05

Стоячи на подовженій гойдалці, перекочування впе-
ред і назад. 1,42+0,15 1,83+0,17 >0,05

Ходьба з підтримкою за руки по похилій площині вго-
ру, вниз. 1,42+0,15 2,00+0,18 <0,05

Виконання ходьби з підтримкою після попереднього 
обертання дитини за допомогою реабілітолога. 1,42+0,15 1,92+0,20 >0,05

Ходьба по невисоких сходах вгору, вниз. 1,50+0,15 2,08+0,21 <0,05
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ольної груп за методикою Лопухіної І. С. ми зробили 
висновок, що між результатами груп середні показни-
ки загальної моторики не мали достовірних відмін-
ностей на початковому етапі експерименту (Р>0,05), 
групи були однорідні та однотипні.  

Після впровадження запропонованих реабілітацій-
них заходів ми повторно оцінили загальну моторику 
досліджуваних дітей (табл. 2).

З представлених результатів бачимо, що з дев’яти 
завдань тесту по п’яти вправам було отримано до-
стовірну різницю між середніми показниками груп, 
а саме: за завдання – «руки вперед, руки підняті до 
рівня плечей і паралельні одна іншій» в контрольній 
групі середній результат склав 1,25+0,13 бали, а в екс-
периментальній групі - 1,92+0,20 бали; за завдання – 
«встати, злегка наклонившись, руки в сторони, а по-
тім опустити руки «як мотузки» в контрольній групі 
- 1,42+0,15 бали, а в експериментальній - 2,00+0,18 
бали; за завдання – «стоячи, одна нога попереду, інша 
позаду, між ними великий валик: збереження стійкого 
положення, також з підштовхуванням» в контрольній 
групі 1,67+0,14 бали, а в експериментальній групі 
2,08+0,08 бали; за завдання – «ходьба з підтримкою по 
похилій площині (дошці) вгору, назад, руки в сторони» 
в контрольній групі 1,42+0,15 бали, а в експеримен-
тальній групі 2,00+0,18 бали; і за завдання – «ходьба 
(спочатку з підтримкою) по невисоких сходах вгору, 
вниз» в контрольній групі 1,50+0,15 бали, а в експери-
ментальній групі 2,08+0,21. бали По іншим завданням 
достовірної різниці між середніми показниками груп 
зафіксовано не було. 

Таким чином, розглядаючи результати середніх 
показників загальної моторики, ми можемо зробити 
висновок, що запропонована система заходів покра-
щила стан моторних функцій дітей експерименталь-
ної групи.

Висновки.
Оцінивши початковий стан дітей експерименталь-

ної  та контрольної групи ми побачили, що загальна 
моторика, як в контрольній групі так і в експеримен-
тальній не відповідає нормі і складає близько 1,5 бали 
при нормі 3 бали.

Зміна середніх результатів загальної моторики в 
кінці дослідження в експериментальній групі по 5 за-
вданнях з 9 відбулася на достовірному рівні (Р>0,05)  
свідчить про кращу тенденцію до відновлення дітей з 
церебральним паралічем, що займалися за запропоно-
ваною програмою фізичної реабілітації. Таким чином, 
можемо зробити висновок, що в умовах спеціальної 
школи  необхідно використовувати додаткові засоби 
фізичної реабілітації, як корекційні фізичні вправи пі-
дібрані індивідуально, масаж, фізкультхвилинки.

В подальшому планується оцінити вплив комплек-
сного використання засобів фізичної реабілітації на 
функції дрібної моторики дітей з церебральним пара-
лічем в умовах спеціальної школи.
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Лікувальна фізична культура як складова фізичної реабілітації 
при остеохондрозі попереково-крижового відділу хребта

Пасічник В.М.
Лікарня з поліклінікою ГУМВСУ у Львівській області

Анотації:
Наведено аналіз застосування 
лікувальної фізичної культури у 
фізичній реабілітації при остео-
хондрозі попереково-крижового 
відділу хребта. Розглядаються 
причини виникнення та клінічні 
прояви захворювання. Висвітле-
ний механізм лікувального впливу 
фізичних вправ і характеристика 
рухових режимів. Вправи піді-
брані з урахуванням періоду за-
хворювання, особливостями його 
протікання і функціональним ста-
ном пацієнта. Зазначається, що 
наростаюча тренованість забез-
печує організму адаптацію до на-
вантажень і приводить до ліквіда-
ції порушень.

Пасичник В.М. Лечебная физическая 
культура как составляющая физиче-
ской реабилитации при остеохондрозе 
пояснично-крестцового отдела позво-
ночника. Приведен анализ применения ле-
чебной физической культуры в физической 
реабилитации при остеохондрозе пояснично-
крестцового отдела позвоночника. Рассма-
триваются причины возникновения и клини-
ческие проявления заболевания. Освещен 
механизм лечебного влияния физических 
упражнений и характеристика двигательных 
режимов. Упражнения подобраны с учетом 
периода заболевания, особенностями его 
протекания и функциональным состоянием 
пациента. Отмечается, что нарастающая 
тренированность обеспечивает организму 
адаптацию к нагрузкам и приводит к ликви-
дации нарушений.

Pasichnyk V.M. Remedial physical 
culture as a component of physical 
rehabilitation with osteochondrosis of 
the lumbarsacral spine. The analysis of 
application of medical physical culture is 
resulted in a physical rehabilitation at 
the osteochondrosis of the lumbosacral 
spine. Reasons of origin and clinical 
displays of disease are examined. The 
mechanism of medical influence of phys-
ical exercises and description of the mo-
tive modes is lighted up. Exercises are 
neat taking into account the period of dis-
ease, by the features of his flowing and 
functional state of patient. It is marked 
that the increasing trained provides an 
organism adaptation to loadings and re-
sults in liquidation of violations.

Ключові слова:
остеохондроз, хребет, фі-
зичні вправи, руховий режим, 
попереково-крижовий відділ.

остеохондроз, позвоночник, физичес-
кие упражнения, двигательный режим, 
пояснично-крестцовый отдел.

osteochondrosis, spine, physical 
exercises, motive mode, lumbosacral 
spine.

Вступ.1

Будова нашого хребта дозволяє витримувати 
великі навантаження. Впродовж життя завдяки 
хребту ми виконуємо безліч рухів, а саме ходимо, 
бігаємо, стрибаємо, обертаємося, піднімаємо тягарі. 
Правильно виконувати всі функції хребта дозволяє 
його будова [6, 4].

З часом наш хребет багато випробовує, і це може 
негативно відобразитися на його стані. Варто лише 
одному із складових по будь-якій причині вийти зі 
строю, порушується робота всього хребта. На почат-
ковій стадії всіх захворювань хребта людина відчуває 
дискомфорт і біль [6, 7, 8].

Болі у спині зустрічаються в 40-80 % населення. 
У віці від 20 до 64 років болі в спині турбують 24 % 
чоловіків і 32 % жінок [6].

Остеохондроз хребта – найбільш часта причина 
патології хребта і займає перше місце в групі захво-
рювань опорно-рухового апарату. В Україні ураження 
нервової системи, обумовлені остеохондрозом хребта, 
займають друге місце серед причин втрати працездат-
ності. Захворювання призводить не тільки до погір-
шення якості життя, але і до інвалідності. Це свідчить 
про недостатнє використання засобів і методів ліку-
вання та лікувальної фізичної культури осіб з остео-
хондрозом хребта [7, 8].

Дослідження виконано у відповідності до прак-
тичних завдань лікарні з поліклінікою ГУМВСУ у 
Львівській області.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: аналіз застосування лікуваль-

ної фізичної культури як складової фізичної реабіліта-
ції при остеохондрозі попереково-крижового відділу 
хребта.

 Методи дослідження: теоретичний аналіз та уза-
гальнення літературних джерел.
© Пасічник В.М., 2010

Результати дослідження та їх обговорення.
Щоб зрозуміти, як функціонує хребет, зручно ко-

ристуватися поняттям ’’хребетний сегмент’’. Під цим 
поняттям мається на увазі два сусідніх хребця, між 
хребцевий хрящовий диск між ними, міжхребцеві су-
глоби, зв’язковий апарат і м’язи. Це є функціональна 
одиниця хребта.

 Міжхребцеві диски працюють як амортизатори, 
які сприяють рівномірному розподілу ваги тіла на 
хребет і перешкоджають здавленню корінців спин-
ного мозку і харчуючи їх кровоносних судин. Зв’язки 
і м’язи, що оточують хребет, являються свого роду 
природним корсетом, і чим вони сильніші, тим кра-
ще підтримується хребет і тим вище його здатність до 
різноманітних рухів. Відмінний стан м’язів залежить 
насамперед від їх кровопостачання, а кровопостачан-
ня покращується при адекватній їх праці [2, 6, 8].

 Остеохондроз хребта – дегенеративно-дистрофічне 
захворювання міжхребцевих дисків з наступним роз-
витком реактивних змін в тілах суміжних хребців, 
міжхребцевих суглобах та зв’язковому апараті.

 Наростання дегенеративних змін в міжхребцево-
му диску має відповідний морфологічний субстрат і 
характерні клінічні прояви. Паталогічний процес при 
остеохондрозі в більшості випадків локалізується в 
шийному або поперековому відділах хребта [6, 8].

 Розглянемо основні причини виникнення захво-
рювання: 

пасивний (’’сидячий’’) спосіб життя; • 
травми, мікротравми хребта;• 
важка фізична праця;• 
вікові зміни в організмі людини;• 
спадковість;• 
неправильна постава;• 
носіння тягарів;• 
гормональні перебудови;• 
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ендокринні і соматичні захворювання;• 
порушення нормального кровопостачання тканин • 
хребта;
емоційний стрес;• 
погане живлення [2, 3, 8].• 

 Попереково-крижовий остеохондроз стоїть на 
першому місці серед всіх синдромів остеохондрозу 
хребта.

 Клінічна картина захворювання характеризується 
болями, обмеженням рухливості поперекового відділу 
хребта, порушенням чутливості, руховими і 

трофічними розладами. Ці болі можуть бути 
різними (люмбаго), або виникаючими поступово, 
тривалі ’’ниючі’’ (люмбалгія). Болі в ділянці попереку 
суворо локалізовані, які посилюються при фізичному 
навантаженні, при довготривалому положенні тіла. 
Деколи через біль хворий не може повертатись 
і вставати. Крім того обмежується рухливість в 
попереково-крижовому відділі хребта, з’являються 
порушення чутливості і трофічні розлади. Болі за 
характером колючі, прострілюючи. Їх локалізація 
можлива в поперековій ділянці, в ділянці сідниці, 
кульшового суглобу, задньої поверхні стегна (ішіас), 
гомілки і стопи. 

 В деяких випадках можливі порушення 
рухів. При попереково-крижовому остеохондрозі 
найчастіше вражаються сегменти L5 – S1, відповідно 
атрофуються сідничні м’язи, згиначі гомілки, стопи, 
розгиначі стопи і пальців. При подразненні і компресії 
корінців верхніх поперекових сегментів спинного 
мозку можливі ураження стегнового нерва і атрофія 
чотирьохголового розгинача гомілки. Вегетативні 
порушення проявляються в вазомоторних розладах 
(ціаноз, набряклість), секреторних (сухість або 
пітливість шкіри) і трофічних (лущення шкіри, 
посилений ріст волосся) [1, 8].

 Лікування попереково-крижового остеохондрозу 
складне завдання. Індивідуальна програма лікування 
залежить від характеру хвороби, її клінічної картини, 
тривалості і інтенсивності.

 Для лікування застосовується комплексний під-
хід: різноманітні ортопедичні, медикаментозні, фі-
зіотерапевтичні методи, засоби лікувальної фізичної 
культури [2].

 Основними принципами побудови лікувальних 
заходів при остеохондрозі попереково-крижового від-
ділу хребта являється ранній і своєчасний початок 
застосування лікувальної фізичної культури. Особли-
вістю методу лікувальної фізичної культури є активна 
участь хворого в лікувально-відновному процесі. Це 
головна відмінність лікувальної фізичної культури від 
інших методів лікування, до яких людина пасивна [5]

 Головна ціль фізичної реабілітації хворих на ос-
теохондроз попереково-крижового відділу хребта 
являється нормалізація функції хребта і поперед-
ження подальшого прогресування дегенеративно-
дистрофічних процесів в цьому відділі.

 Загальні завдання лікувальної фізичної культури 
при попереково-крижовому остеохондрозі хребта: 

Забезпечення просторового звільнення здавлених 1. 

нервових корінців.
Покращення крово і лімфообігу, дихання, обміну 2. 
речовин.
Збереження м’язового тонусу і попередження роз-3. 
витку м’язових атрофій.
Зменшити спазм паравертебральних м’язів.4. 
Посилити роботу м’язів живота, створити природ-5. 
ній м’язовий корсет.
Усунення м’язових контрактур і низької рухомості 6. 
суглобів.
Збільшення об’єму рухливості хребта.7. 
Формування навичок правильної постави при сто-8. 
янні, сидінні і при різних видах побутової і трудової 
діяльності. [1, 3].

 Механізм лікувальної дії лікувальної фізичної 
культури полягає в відновленні нейроендокринної 
регуляції процесів в організмі хворих і проявляється 
в вигляді чотирьох основних впливах фізичних вправ 
на організм хворого:

Тонізуюча дія.1. 
Трофічна дія.2. 
Формування компенсацій.3. 
Нормалізація функцій [5].4. 

 Лікувальна фізична культура при остеохондрозі 
попереково-крижового відділу хребта застосовується 
з врахуванням періоду захворювання. Захворювання 
протікає з періодами загострення і ремісії. На протя-
зі хвороби виділяють три періоди: гострий (3-5 днів), 
підгострий (біля 1 місяця) і період повної і неповної 
ремісії [2, 3].

 Завдання лікувальної фізичної культури в гострий 
період направлені на зниження больового синдрому і 
розслаблення паравертебральних м’язів і м’язів ура-
женої кінцівки. В гострих випадках рекомендується 
ліжковий режим (3-5 днів), корекція положенням (ле-
жачи на спині під головою невелика подушка). Засо-
бами ЛФК в цьому періоді є дихальні вправи з вихід-
ним положенням лежачи на спині, лежачи на животі; 
вправи на розслаблення м’язів; вправи для дрібних і 
середніх м’язових груп і суглобів; вправи на розтяг-
нення м’язів в положенні лежачи на спині [3].

 При покращенні загального стану (зниженні бо-
льового синдрому, покращення рухової активності) 
хворого переводять в II режим.

 Завданням ЛФК в під гострому періоді являють-
ся: 

1. Зменшення больового синдрому. 2. Розслаблен-
ня постуральних м’язів. 3. Покращення трофічних 
процесів. 4. Адаптація всіх систем і органів до нарос-
таючого навантаження.

 Основними засобами цього періоду є вправи в 
довільному розслабленні м’язів, вправи ізотонічного 
характеру, вправи на витягнення хребта, корегуючи 
вправи, плавання, ходьба. Протипоказами до при-
значення засобів ЛФК є посилення болю, неперено-
симість процедури. Протипоказанням до виконання 
фізичних вправ є: 

1. Піднімання прямої ноги (в.п. – лежачи на спи-
ні). 

2. Вправи на розтягнення м’язів і фіброзних тка-
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нин ураженої кінцівки. 
3. Згинання тулуба більше 20 º (в.п. – стоячи). 
4. Розгинання тулуба (в.п. стоячи). 
Вправи слід виконувати в вихідних положеннях 

лежачи на спині, на животі, на боці, на четвереньках, 
тобто при повному розвантаженні хребта. Так як в цих 
випадках усередині дисковий тиск в ураженій ділянці 
знижується в два рази порівняно з вертикальним по-
ложенням [2] . Для зменшення м’язового напруження і 
для покращення кровопостачання паравертебральних 
м’язів рекомендується використання дихальних вправ 
(динамічного і статичного характеру [1,3]. 

Вправи в довільному розслабленні скелетних 
м’язів – прекрасний засіб керування і тренування 
тормозних реакцій. Вони використовуються в якос-
ті зниження фізичного навантаження під час занять, 
для відновлення порушеної координації, нормалізації 
м’язового тонусу. Вправи ізотонічного характеру ви-
конуються в формі рухів в окремих суглобах і окреми-
ми сегментами тіла (пальці, кісті, стопа, передпліччя, 
гомілки і ін..) і у формі спільних рухів рук і тулуба, ніг, 
голови і тулуба. Ці види фізичних вправ покращують 
кровообіг і обмін речовин в окремих сегментах кін-
цівок або тулуба, відновлення сили і швидкості ско-
рочення працюючих м’язів, відновлення рухливості 
в окремих суглобах, стимуляція процесів регенерації. 
Вправи включаються в заняття ЛФК при зменшенні 
болю в поперековій ділянці хребта в вихідних поло-
женнях лежачи на спині, на боці, стоячи [1, 2, 3].

Прекрасний ефект дають вправи на витягнення 
хребта по його вісі. При цьому збільшуються між 
хребцеві проміжки і діаметр між хребцевих отворів, 
що сприяє декомпресії нервових корінців і судин )
[2]. Фізичні вправи направлені на витягнення попе-
рекового відділу хребта: ’’самовитягнення ’’ хребта 
з опорою рук на крильця клубових кісток; ’’само-
витягнення’’ хребта з відштовхуванням м’яча підбо-
ріддям; підтягування з піднятими руками, стоячи з 
гімнастичною палкою; ’’самовитягнення’’ на похилій 
площині; вис на гімнастичній стінці. Корегуючі впра-
ви забезпечують корекцію деформацій хребта. Вико-
нуються ці вправи в вихідних положеннях лежачи на 
спині, на животі і на боці. Корегуючі вправи діляться 
на симетричні (фізичні вправи, при яких зберігаєть-
ся серединне положення лінії остистих відростків) і 
асиметричні (вправи, які дозволяють підібрати вихід-
не положення і м’язову тягу відповідних м’язів кон-
кретно на даний сегмент хребта) [3]. Фізичні впра-
ви у воді дозволяють використовувати ту обмежену 
м’язову силу уражених м’язових груп, яка в звичай-
них умовах трудно виявляється. Вправи виконують-
ся без руху ніг (ковзання по воді), без руху рук (ков-
зання з м’ячем), розслаблення м’язів. Ходьбу можна 
включати у всі розділи занять (переважно в ввідний і 
заключний). Вправи ускладнюються за рахунок пра-
вильної постави, поєднанні ходьби з диханням, вклю-
чення різних варіантів пересування.

У відновлювальному періоді існують протипока-
зання до застосування ЛФК: виникнення больового 
синдрому, посилення напруження паравертебральних 

м’язів, порушення статики хребта. Основне завдання 
періоду: відновлення динамічного стереотипу. Засо-
бами ЛФК в цьому періоді являються дихальні впра-
ви; вправи направлені на укріплення м’язів тулуба і 
кінцівок; вправи направлені на збільшення рухливос-
ті хребта; вправи направлені на формування правиль-
ної постави; вправи з дозованою протидією; вправи 
з гімнастичними предметами і на снарядах; ходьба; 
плавання [1, 3].

Включаються в цей період ізометричні вправи для 
м’язів попереку, сідничної ділянки і ніг (1-2 сек.), а 
через тиждень для м’язів тулубу і нижніх кінцівок 
(8-10 сек.). Для укріплення м’язів тулубу і кінцівок 
використовуємо вправи з протидією і обмеженням. 
Протидія створюється при виконанні хворим: рухів 
в суглобах кінцівок, рухів різноманітних сегментів 
тулуба. Протидію створюють руки лікаря або мето-
диста, в іншому випадку вправа виконується з подо-
ланням протидії еспандеру в вихідному положенні – 
лежачі і стоячи. Ізотонічні вправи застосовуються для 
верхніх кінцівок, верхніх кінцівок і плечового поясу, 
плечового поясу і спини, тулуба, черевного пресу і та-
зового поясу, нижніх кінцівок. Вихідні положення при 
виконанні вправ лежачи на спині, на животі, на боці, 
сидячи, стоячи на четвереньках, стоячи з фіксацією 
рук на опорі [2, 3].

 Вправи з гімнастичними предметами включають 
використання палок, булав, гантелей, м’ячів. Ліку-
вальний вплив вправ з предметами посилюється за 
рахунок ваги предмета, збільшення інерційних сил. 
Фактором, який підвищує ефективність вправ, явля-
ється емоційність, особливо з поєднанням музичного 
супроводу [3, 4]. В залежності від способу виконан-
ня вправ на гімнастичних снарядах (швецька стінка) 
забезпечується вплив на окремі сегменти опорно-
рухового апарату або групи м’язів, на функцію вну-
трішніх органів, на вестибулярну функцію. Вправи 
виконуються в формі висів, упорів, підтягування і 
можуть супроводжуватись затримкою дихання. Осо-
бливе значення відводиться вправам для формування 
і закріплення навичок правильної постави, які підви-
щують тонус і силу м’язів шиї, спини, живота і кін-
цівок. Повинно сформуватися уявлення про взаємо-
розташування окремих сегментів тіла при правильній 
поставі. Закріпити навички правильного положення 
тіла при різноманітній м’язовій діяльності. Сприянню 
лікувального впливу і реабілітації рухових дій явля-
ються спортивно-прикладні вправи. Такими вправами 
є захвати, стискання і переміщення різних предметів, 
побутові рухи, ходьба, біг, плавання, їзда на велосипе-
ді і ін.. [3, 6].

Висновки: 
Проаналізувавши спеціальну методичну літерату-

ру слід зазначити, що на сьогодні серед захворювань 
опорно-рухового апарату, захворювання остеохондро-
зом є одним з актуальних недуг нашого суспільства. 
Під впливом негативних факторів в хребті відбува-
ється повільне руйнування хрящів, між хребцевих 
дисків, ослаблення м’язів і зв’язок. Тому в лікуванні 
і профілактиці загострень остеохондрозу попереково-
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крижового відділу хребта вагоме місце займає ліку-
вальна фізична культура. Вона сприяє зміцненню та 
покращенню стану м’язів, покращенню крово і лімфо-
обігу, виробленню компенсаторно-пристосувальних 
механізмів, які направлені на відновлення порушеної 
цим захворюванням рівноваги у руховому хребетному 
сегменті.

 Отже, своєчасне використання фізичних вправ 
загального і спеціального характеру, наростаюча тре-
нованість забезпечують організму адаптацію до на-
вантажень і приводить до ліквідації порушень, що ви-
никають в результаті захворювання.

 Подальші дослідження передбачається провес-
ти в напрямку вивчення впливу лікувальної фізичної 
культури при остеохондрозі шийно-грудного відділу 
хребта.
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Зміст рекреаційно-оздоровчої роботи у літніх дитячих 
колоніях україни наприкінці хIх – з початку хх ст.

Приходько Г. І.
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Анотації:
Розглядається досвід діяльності 
перших в Україні форм організо-
ваного відпочинку й оздоровлення 
дітей у літній сезон – приміських 
дач-колоній. Аналізується зміст 
рекреаційно-оздоровчої роботи 
з дітьми. При проведенні дослі-
дження використовувалися архівні 
матеріали, періодичні та інші дру-
ковані видання досліджуваного пе-
ріоду. Показано особливості змісту 
рекреаційно-оздоровчої роботи, 
форм і засобів фізичного розвитку 
дітей. Фізичне виховання дітей у 
перших дачах-колоніях здійснюва-
лося у таких організаційних фор-
мах: заняття гімнастичними впра-
вами, рухливими іграми, купання, 
прогулянки, фізична праця.

Приходько А.И. Содержание рекреаци-
онно-оздоровительной работы в летних 
детских колониях Украины в конце ХIХ 
– в начале ХХ в. Рассматривается опыт 
деятельности первых в Украине форм орга-
низованного отдыха и оздоровления детей 
в летний сезон - пригородных дач-колоний. 
Анализируется содержание рекреационно-
оздоровительной работы с детьми. При 
проведении исследования использовались 
архивные материалы, периодические и 
другие печатные издания исследуемого пе-
риода. Показаны особенности содержания 
рекреационно-оздоровительной работы, 
формы и средства физического развития 
детей. Физическое воспитание детей в 
первых дачах-колониях осуществлялось в 
таких организационных формах: занятия 
гимнастическими упражнениями и подвиж-
ными играми, купание, прогулки, физиче-
ская работа.

Prikhodko A. I.  The maintenance of 
recreational improving work in sum-
mer children’s colonies of Ukraine in 
the end of ХIХ - in beginning ХХ. Ex-
perience of activity of the first in Ukraine 
forms of the organized rest and making 
healthy of children is examined in a sum-
mer season - suburban residences-colo-
nies. Maintenance of recreational health 
work is analysed with children. During the 
leadthrough of research the archived ma-
terials, periodic and other printing editions 
of the probed period, were used. The fea-
tures of maintenance are rotined to rec-
reational - health-improving works, forms 
and facilities of physical development of 
children. Physical education of children in 
the first residences-colonies was carried 
out in such organizational forms: engaged 
in physical drills and mobile games, bath-
ing, walks, physical work.

Ключові слова:
рекреаційний, оздоровчий, коло-
нії, організаційний, форми, засоби, 
фізичний. 

рекреационный, оздоровительный, коло-
нии, организационный, формы, средства, 
физический.

recreational, health-improvement, 
colonies, organizational, forms, facilities, 
physical.

Вступ.1

Організація рекреаційно-оздоровчої роботи з ді-
тьми є однією з актуальних соціально-педагогічних 
проблем особливо зараз, коли стан здоров’я і фізич-
ного розвитку підростаючого покоління являє собою 
загрозу для майбутнього української держави. Най-
більш оптимальним часом для комплексної  реаліза-
ції цих завдань є шкільні канікули. З цією метою ще 
більше ста років тому в Україні стали створюватися 
перші заміські дитячі дачі-колонії – прообрази сучас-
них оздоровчих таборів. 

Різні аспекти організації оздоровлення і відпочин-
ку дітей в умовах оздоровчих таборів розглядалися 
в працях цілої плеяди науковці радянського періоду, 
а також дослідженнях останніх років Я. Н. Кашуби 
(2006), А. Є. Соколової (2007), Л. Є. Пундик (1999), 
О. П. Яковлевої (2002), Г. І. Шуткі (2002) та ін. Але 
досі поза увагою науковців залишаються історичні 
аспекти цієї проблеми, зокрема зміст рекреаційно-
оздоровчої роботи у літніх дитячих колоніях України 
наприкінці ХIХ – з початку ХХ ст.  

Дослідження проведено згідно плану НДР ка-
федри фізичного виховання НЮАУ імені Ярослава 
Мудрого та кафедри загальної педагогіки ХНПУ ім. 
Г. С. Сковороди. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – на підставі вивчення історіо-

графічних джерел проаналізувати зміст рекреаційно-
оздоровчої роботи з дітьми, що проводилася у перших 
літніх колоніях Україні на етапі їхнього зародження та 
становлення (кінець ХIХ – початок ХХ ст.).

При проведенні дослідження використовувалися 
архівні матеріали, періодичні та інші друковані ви-
дання досліджуваного періоду, які відображають до-
свід діяльності перших літніх дитячих колоній.  
© Приходько Г. І., 2010

Результати дослідження.
Дослідженням встановлено, що завдання організа-

ції оздоровлення та раціонального відпочинку учнів-
ської молоді в Україні уперше висунули представники 
другої хвилі громадсько-педагогічного руху, тобто в 
90-і рр. ХIХ ст. – в період найвищого підйому громад-
ської активності в різних сферах суспільного життя 
країни. Громадськість, будучи серйозно стурбованою 
проблемами, які існували у системі освіти, соціальни-
ми проблемами країни в цілому й їх негативним впли-
вом на здоров’я підростаючого покоління, виступила з 
ініціативою створення літніх оздоровчих дач-колоній 
для учнів міських шкіл, які належали до самих соці-
ально незахищених кіл суспільства. Окрім того, ви-
сунення цього почину було пов’язане з пасивністю 
органів державної влади Росії відносно цієї пробле-
ми: незважаючи на введення такої практичної міри, як 
обов’язковий урок гімнастики в середні чоловічі на-
вчальні заклади, проблема в цілому не вирішувалась: 
урок розглядався владою переважно лише як форма 
підготовки молоді до військової служби, що, у свою 
чергу, визначало відповідні засоби і методи навчання 
і виховання. 

Перші літні колонії для відпочинку і оздоров-
лення учнів міських шкіл (у першоджерелах зустрі-
чаються терміни “шкільні колонії”, “шкільні дачі-
колонії“) почали відкриватися на території України в 
90-і рр. ХIХ ст. у містах Катеринослав (1893 р.), Оде-
са (1895 р.), Київ (1896 р.) Житомир (1897 р.), Єли-
саветград (1897 р.), Харків (1897 р.), Ялта (1900 р.), 
Слов’янськ (1900 р.), Миколаїв (1902 р.), Херсон 
(1911 р.) та ін. За статистичним даними [19], до 1910 
р. у найбільш великих містах України функціонувало: 
у м. Одеса – 7 літніх колоній на 2200 дітей, засновни-
ками яких були 6 громадських установ; у м. Київ – 3 
колонії на 650 дітей, відкритих трьома установами; у 
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м. Харкові – трьома установами організовано 4 коло-
нії на 250 дітей. З кожним роком географія і чисель-
ність таких колоній зростала.  

Ініціатива створення літніх дитячих колоній на-
лежала представникам передової частини української 
громади, видним діячам громадського руху, серед яких 
І. М. Радецький, Б. А. Краєвський, філолог, учень і до-
слідник спадщини А. А. Потебні В. І. Харциєв та ін., 
а також різним громадським установам: товариствам 
сприяння фізичному розвитку дітей, регіональним 
відділенням “Російського товариства охорони народ-
ного здравія”, “Товариству поширення освіти серед 
євреїв” (м. Одеса), товариствам грамотності тощо. 
Причому, як свідчать результати дослідження, якщо 
у перші роки ініціаторами відкриття колоній були пе-
реважно медичні та педагогічні товариства (“Одеське 
товариства сприяння фізичному вихованню дітей”, 
“Херсонське товариство сприяння фізичному вихо-
ванню дітей“ та ін.), то у подальшому в цих осередках 
почали спеціально створюватись окремі структурні 
підрозділи, а також самостійні інституції, головним 
завданням діяльності яких була організація оздоров-
лення школярів у період канікул. 

Дослідження змісту роботи колоній у різних регіо-
нах України, що функціонували наприкінці ХIХ – з поч. 
ХХ ст., показало, що головною метою їхнього засну-
вання було сприяння оздоровленню дітей шкільного 
віку за допомогою створення умов для раціонального 
активного відпочинку: забезпечення перебування ді-
тей у сприятливій для укріплення здоров’я обстанов-
ці заміського життя в природних умовах; організація 
правильного режиму дня; забезпечення повноцінного 
харчування; регулярний лікарський догляд; включен-
ня в спосіб життя колонії широкого спектра різно-
манітних виховних справ, серед яких, переважали б 
заходи з фізичного виховання дітей. Поряд із цим, до 
кола виховних завдань колонії входило: формування 
у дітей навичок самообслуговування, залучення дітей 
до суспільно корисної праці, ознайомлення з нормами 
співжиття (організація чергування по колонії тощо), 
прищеплювання дбайливого відношення до суспіль-
ного майна тощо.

Чітке дотримання режиму дня було одним з про-
відних принципів організації роботи перших літніх 
дитячих колоній. Типовий розпорядок дня (на при-
кладі досвіду Колонії Харківського товариства поши-
рення у народі грамотності) включав:

7.00 – підйом;
8.00 – сніданок;
9.00 – 12.00 – рухливі ігри, гімнастичні вправи, ку-

пання; 
12.00 – 13.00 – обід;
13.00 – 14.00 – особистий час;
14.00 – рухливі ігри, купання;
17.00 – полуденок;
20.00 – вечеря;
21.00 – відбій [19, 20].
Увесь вільний час колоністів протягом дня звичай-

но був зайнятий доглядом за приміщеннями колонії, 
садом і двором, прогулянками, виховними бесідами, 
читанням книг, рукоділлям, співом, іграми та фізич-

ними вправами. У деяких колоніях хлопчики допома-
гали в розсадниках лісництв тощо.  

Слід підкреслити, що особливу увагу в літніх коло-
ніях досліджуваного періоду приділялося організації 
харчування дітей. Харчування, організоване на прин-
ципах раціональності, збалансованості та режимнос-
ті, на думку засновників колоній, повинне було прямо 
сприяти укріпленню здоров’я та покращенню фізич-
ному розвитку дітей, які у повсякденному житті, пе-
реважно, голодували. У зв’язку з цим, варто звернути 
увагу на те, що згідно першоджерел [4, 8, 11, 18, 21], 
середня вартість утримання одного колоніста протя-
гом зміни в різних колоніях значною мірою колива-
лася: у лікувальних колоніях воно складало понад 50 
руб., у звичайних сільських – близько 20 руб. Основну 
частку цих витрат становили витрати саме на харчу-
вання дітей. 

Вивчення звітної документації колоній [4, 5, 6, 8, 
16] показало, що режим харчування колоністів вклю-
чав 4-х разовий прийом їжі: сніданок, що складався 
з кави з молоком і білим хлібом; обід із двох блюд з 
обов’язковим включенням у раціон м’яса; полуденок 
– кава, чай або молоко; вечеря – суп із круп або каша. 
У середньому продовольчий добовий раціон одного 
колоніста складався з м’яса – 1/2 фунта, хліба чорного 
– 1 фунт, хліба білого – 1 фунт, молока – 2-4 склян-
ки, яєць тощо. В ягідний сезон харчовий раціон дітей 
поповнювався різноманітними фруктами і ягодами за 
рахунок підтримки місцевого населення. У святкові 
дні, завдяки турботі піклувальників колонії, діти одер-
жували кондитерські вироби. 

Необхідно зазначити, що харчовий раціон коло-
ністі значно перевищував встановлені наукою того 
часу норми. Таке збільшення, на наш погляд, цілком 
очевидно, пояснювалося тим, що контингент дітей, 
що відпочивав в колоніях, складався із представників 
самих соціально незахищених груп населення, у яких, 
згідно висновків лікарів, спостерігалося суттєві про-
блеми у стані здоров’я, відставання фізичного розви-
тку і показників маси тіла тощо.  

Варто підкреслити, що впровадження у спосіб жит-
тя дітей різних засобів фізичного виховання було про-
відною ідеєю, якою керувалися ініціатори створення 
такої громадської інституції, як літня дитяча колонія. 
Саме забезпечення оптимального поєднання засобів 
оздоровлення й фізичного розвитку, а саме можли-
востей природи, гігієнічних факторів і різноманітних 
фізичних вправ, на думку, педагогів і лікарів, сприя-
тиме вирішенню завдань, поставлених перед літньою 
колонією. У зв’язку із цим, усе життя дітей у колонії 
проходило у природних умовах на свіжому повітрі, і 
лише в непогожу – у закритому приміщенні.

Дослідження показало, що у процесі організації фі-
зичного виховання колоністів засновниками перших в 
Україні літніх дитячих колоній використовувався сис-
темний комплексний підхід. Так, воно здійснювалося 
шляхом сполучення таких організаційних форм, як за-
няття гімнастичними вправами й рухливими іграми, 
купання, прогулянки, фізична праця. Немаловажну 
роль серед форм виховних занять з дітьми займав хо-
ровий спів, який у досліджуваний період уважався не 
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менш діючим, чим традиційні, засобом фізичного роз-
витку людини, що благотворно впливає на розвиток 
органів дихання. 

Слід зазначити, що найбільша частина часу в роз-
порядку дня колоністів приділялася організованим 
формам рухової активності з використанням фізичних 
вправ та ігор. Із цією метою в усіх колоніях досліджу-
ваного періоду обладнувалися майданчики, на яких 
встановлювалося спеціальне обладнання: гімнастич-
ні снаряди (кільця, трапеції, сходи, паралельні бруси, 
жердини для лазіння, канати), гойдалки, “гігантські 
кроки”, бар’єри для стрибків тощо. Крім цього для за-
безпечення занять колоністів придбався інвентар для 
ігор, м’ячі, скакалки, обручі тощо. Під керівництвом 
вихователя колоністи виконували гімнастичні впра-
ви на снарядах, загальнорозвиваючі вправи, стройові 
вправи, або, так звану, “солдатську гімнастику”. Для 
дівчинок у колоніях звичайно проводилися заняття 
шведською гімнастикою. Якщо була можливість, за-
няття фізичними вправами проводилися з музичним 
супроводом.

У процесі фізичного виховання колоністів широко 
використалися різноманітні рухливі ігри. Організову-
ючі їх, вихователі колоній ретельно підходили до їх-
нього підбору. При цьому ураховувалися, перш за все, 
фізичний розвиток дітей, стан здоров’я, рівень фізич-
ної підготовленості. Виходячи з того, що контингент 
колоністів становили діти з ослабленим здоров’ям і 
відставанням у фізичному розвитку, перевага при їх 
підборі віддавалася нескладним рухливим іграм, що 
виключали великі фізичні навантаження та тривалу 
напругу. У зв’язку із цим, гри, як для дівчинок, так 
і для хлопчиків, насамперед, були спрямовані на ви-
ховання спритності. 

Так, у дітей у період, що вивчався, популярністю 
користувалися рухливі ігри з великим м’ячем: розді-
лившись на дві команди вихованці кидали м’яча в не-
рухливу й рухливу цілі, перекидали його через шнур 
(за аналогією із сучасним волейболом або піонербо-
лом), катали його по землі (з елементами футболу), а 
також, грали у так звані, “рекреаційні” ігри з м’ячем: 
“Жмурки з м’ячем”, “Перегони м’ячів”, “Свічі з 
м’ячем” тощо.           

Окрім того, підвищений інтерес серед дітей ви-
кликали рухливі ігри без предметів (“Сіті та риби”, 
“День і ніч”, “Удвох – нудно, утрьох – тісно”, “Зайці 
в городі”, “П’ятнашки”, “Шуліки й ворони”, “Класи” 
та ін.), ігри із предметами (“Серсо”, “Крокет”, “Лап-
та”, “Городки”, “Більбоке”, “Кеглі” та ін.), ігри-забави 
(“Перегони картоплі” та ін.) й естафети з побутовими 
предметами (ложки з дерев’яним яйцем, кружки з во-
дою, кружки на підносах та ін.), будівництво земляних 
укріплень. Причому якщо з’являлася можливість, при 
організації ігор перевага віддавалася спільним іграм 
дівчинок і хлопчиків (у колоніях змішаного типу або 
при спільних заходах прилеглих колоній для хлопчи-
ків і дівчинок).

Проте, як відзначалося у звітах колоній [2], ді-
тей потрібно було спеціально навчати спільний ігро-
вої діяльності. Це пояснювалося тим, що переважна 
більшість колоністів, незважаючи на дитячий вік, у 

повсякденному житті фактично не мала досвіду ігро-
вої діяльності, або він був дуже обмеженим. Із цією 
метою вихователі ознайомлювали дітей із правилами 
конкретної гри, демонстрували її хід, самі включалися 
в гру виступаючи в ролі керівника, учасника або суд-
ді. Гра повторювалася таку кількість разів, поки діти 
не навчаться грати самостійно. Задля стимулювання 
інтересу до ігрової діяльності керівниками використо-
вувалися різноманітні методи та прийоми активізації 
дітей, зокрема, елементи змагального методу. Залуча-
ючи вихованців колонії до ігор, вони прагнули створи-
ти умови для розвитку у дітей почуття колективізму, 
солідарності, згоди, уміння діяти, поступаючись влас-
ними інтересами тощо.

Обов’язковою формою фізичного виховання в пер-
ших літніх колоніях були купання в природних водо-
ймищах. Вони проводилися 1–2 рази на день: у першій 
і у другій половині дня, перед “вечірнім чаєм” (полу-
денком). Іноді купання проводилися замість зарядки, 
перед сніданком. Тривалість одного сеансу купання 
залежала від стану здоров’я дітей: 8–20 хв. – для ді-
тей, що не мали медичних протипоказань; 3–5 хв. – 
для дітей з ослабленим здоров’ям під спостереженням 
лікаря, наприклад, для тих, хто переніс малярію. З ді-
тьми, яким купання за станом здоров’я було тимчасо-
во заборонене, проводилися такі гігієнічні заходи, як 
ранкові та вечірні обтирання водою. У колоніях, що 
відкривалися на узбережжі Чорного й Азовського мо-
рів, однієї з основних форм оздоровлення дітей були 
морські купання [3, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 22]. 

Під час купання вихователі, якщо дозволяв особис-
тий досвід, проводили заняття з навчання колоністів 
плаванню. По можливості плавати навчали різними 
способами з використанням спеціальних засобів і без 
них. Рекомендувалося проводити такі заняття в групі, 
що не перевищувала 20 осіб. Як показало досліджен-
ня, не в усіх колоніях плаванню навчали дівчинок. Це 
було пов’язано з тим, що жінки-виховательки далеко 
не завжди самі володіли вміннями та навичками пла-
вання. У колоніях дозволялося організовувати купан-
ня й навчання плаванню тільки в спеціально відведе-
них і обладнаних місцях, оснащених рятувальними 
засобами. Дітям категорично заборонялося купатися 
самостійно [2]. Слід звернути увагу, що у літніх коло-
ніях м. Одеси, окрім купання, організовувалося катан-
ня колоністів на човнах, а для хлопчиків проводились 
уроки гребли [3, 5, 6–8, 10–15].

Одними з найпоширеніших виховних заходів у 
перших колоніях були прогулянки. Якщо дозволяли 
погодні умови, вони проводилися щодня ранком або 
після обіду, протягом 2–3 годин. Під керівництвом ви-
хователів колоністи ходили у найближчі околиці, у ма-
льовничі місця, у ліс, у сусідні села. На привалах для 
дітей вихователі організовували рухливі ігри, хоровий 
спів. Якщо неподалік від колонії розміщалася анало-
гічна колонія, то найчастіше саме вона була кінцевою 
метою прогулянки. Там влаштовувалися спільні ігри, 
спів, танці й інші розважальні заходи. Часто замість 
прогулянки для дітей організовувався рибний лов або 
збір грибів. Іноді проводилися віддалені прогулянки 
протягом цілого дня. 
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Необхідно звернути увагу на те, що засоби фізич-
ного розвитку дітей активно використалися педаго-
гами при організації та проведенні різних виховних 
заходів колоній: дитячих ранків, свят, урочистого 
закриття зміни. Існують приклади (Колонія Харків-
ського товариства поширення у народі грамотності), 
коли для засновників колоній, благодійників та інших 
поважних осіб у колоніях організовувались показові 
рухливі ігри дітей.   

Прилучення дітей до суспільно корисної фізичної 
праці входило в зміст виховної роботи колоній і вирі-
шувало, з одного боку, завдання підготовки молодого 
покоління до життя й суспільно корисної діяльності, з 
іншого, – сприяння фізичному розвитку дітей. Як по-
казало дослідження, широко розповсюдженою прак-
тикою вже у тій час було встановлення серед колоніс-
тів щоденного чергування по колонії. Діти допомагали 
співробітникам колонії заготовлювати дрова, щодня 
ходили за водою, підносили продукти харчування, 
надавали елементарну допомогу в готуванні їжі, за-
ймалися прибиранням приміщень, провітрюванням 
на свіжому повітрі постільних речей, садовими та 
городніми роботами, риболовлею, збирання терито-
рії колонії. Найчастіше, за рекомендацією педагогів, 
діти брали участь у посильних селянських роботах: 
допомагали сільським жителям згрібати сіно, в’язати 
снопи, обкопувати, полоти та поливати городи тощо. 
Хлопчики залучалися до робіт у плодово-ягідних роз-
плідниках, місцевих лісництвах. На думку педагогів, 
така робота сприятиме не тільки здоровому моціону, 
але й ознайомленню з веденням сільського господар-
ства, прищеплюванню поваги до селянської праці, 
зближенню із селянським станом. При цьому, персо-
нал колонії, залучаючи дітей до праці, чітко керувався 
принципом доцільності й “сумірності праці із силами 
та станом здоров’я” дітей. Найчастіше фізична праця 
в колоніях здійснювалася в ігровій формі. 

Висновки.
Перші дитячі заміські дачі-колонії стали створюва-1. 
тися в Україні починаючи з кінця ХIХ ст. як уста-
нови оздоровчо-виховного призначення для дітей 
найбідніших, самих соціально незахищених кіл 
суспільства, з метою сприяння оздоровленню дітей 
шкільного віку за допомогою створення умов для 
раціонального активного відпочинку: забезпечення 
перебування у сприятливій для укріплення здоров’я 
дітей обстановці заміського життя в природних 
умовах; організація правильного режиму дня; за-
безпечення повноцінного харчування; лікарський 
догляд; включення в спосіб життя колонії широкого 
спектра різноманітних виховних справ, серед яких, 
переважали заходи з фізичного виховання дітей.
Фізичне виховання дітей у перших дачах-колоніях 2. 
України здійснювалося у таких організаційних 
форм, як заняття гімнастичними вправами й рухли-
вими іграми, купання, прогулянки, фізична праця, 
хоровий спів.

Подальше дослідження планується у напрямку 
виявлення особливостей діяльності громадських 
установ України з вирішення завдань фізичного 
виховання учнівської молоді.   
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Проблема профильного обучения по спортивному 
направлению в общеобразовательных школах

Рудина О. М.
Луганський обласний інститут післядипломної освіти

Аннотации:
Рассматривается и анализируется про-
блема профильного обучения в общеоб-
разовательных школах. Содержательная 
основа профильного обучения ориенти-
рует организацию учебного процесса 
на ознакомление старшеклассников с 
основными формами профессиональ-
ной деятельности учителя или тренера. 
Она направлена на повышение спор-
тивного мастерства в избранном виде 
физкультурно-оздоровительной или 
спортивной деятельности. Установлено, 
что профильное обучение способству-
ет формированию у старшеклассников 
интереса и мотивации на дальнейшее 
профессиональное самоопределение.  
Его основой является развития специ-
фических физических качеств и двига-
тельных умений и навыков, комплекса 
теоретико-методических знаний.

Рудіна О. М. Проблема профільного 
навчання за спортивним напрямком 
у загальноосвітніх школах. Розгля-
дається й аналізується проблема про-
фільного навчання в загальноосвітніх 
школах. Змістовна основа профільно-
го навчання орієнтує організацію на-
вчального процесу на ознайомлення 
старшокласників з основними формами 
професійної діяльності вчителі або тре-
нера. Вона спрямована на підвищення 
спортивної майстерності в обраному 
виді фізкультурно-оздоровчої або спор-
тивної діяльності. Установлено, що про-
фільне навчання сприяє формуванню в 
старшокласників інтересу й мотивації на 
подальше професійне самовизначення.  
Його основою є розвитку специфічних 
фізичних якостей і рухових умінь і на-
вичок, комплексу теоретико-методичних 
знань.

Rudina О. М. Problem of the pro-
file teaching to sporting direction 
in general schools. Examined and 
analysed problem of the type teach-
ing in general schools. Rich in content 
basis of the type teaching orients orga-
nization of educational process on the 
acquaintance of senior pupils with the 
basic forms of professional activity of 
teacher or trainer. It is directed on the 
increase of sporting trade in a select 
kind to athletic-health-improvement or 
to sporting activity. It is set that the type 
teaching is instrumental in forming for 
the senior pupils of interest and motiva-
tion on further professional self-deter-
mination. His basis is development of 
specific physical qualities and motive 
abilities and skills, complex theoretical 
- methodological knowledges.

Ключевые слова: 
профильное обучение, спортивное 
направление, общеобразовательная 
школа.

профільне навчання, спортивний напря-
мок, загальноосвітня школа.

profile teaching, sporting direction, 
general school.

Введение.
В концепции 12-летней общеобразовательной 

школы определены основные задания, среди которых 
важное место занимает разностороннее развитие ин-
дивидуальности учащихся на основе выявления за-
датков и способностей, формирование ценностных 
ориентаций, интересов и потребностей; укрепление 
и сохранение морального, физического и психиче-
ского здоровья учащихся; воспитание школьника как 
гражданина Украины, национально сознательной, 
свободной, демократической, жизненно и социально 
компетентной личности, способной осуществлять са-
мостоятельный выбор и принимать ответственные ре-
шения в разнообразных жизненных ситуациях.

Учитывая это, отметим, что в новой учебной про-
грамме по физической культуре для учащихся 5-9 
классов [1, с. 272] при определении заданий на первое 
место выходят задания, связанные с формированием 
общих представлений о физической культуре, ее зна-
чении в жизни человека, сохранение и укрепление 
здоровья, физического развития, усовершенствование 
навыков жизненно необходимых действий, исполь-
зования их в повседневной и игровой деятельности. 
Вместе с тем, большое значение имеет расширение 
функциональных возможностей организма школьни-
ков посредством целенаправленного развития основ-
ных физических качеств и природных способностей.

Задания физического воспитания предопределены 
объективной необходимостью современного развития 
общества в обеспечении ценностных ориентаций от-
носительно использования физических упражнений 
как одного из главных факторов здорового образа 
жизни и формирования практических навыков для са-
мостоятельных занятий физическими упражнениями 
и активного отдыха. По мнению И. Глазырина, фи-

зическое воспитание детей – это «социально органи-
зованный педагогический процесс, направленный на 
формирование здорового физически подготовленно-
го, активного, ловкого, стойкого к действию факторов 
внешней и внутренней среды подрастающего поколе-
ния» [2, с. 7.]. .

Бесспорно, физическое воспитание направлено на 
оптимизацию физического развития человека, а также 
на совершенствование физических качеств в единстве 
с воспитанием духовных и моральных качеств, подго-
товкой каждого члена общества к плодотворной дея-
тельности в разных сферах.

Такие глобальные задания физического воспита-
ния могут быть успешно реализованы на уровне дея-
тельностной и нормативно-ценностной парадигм. На 
основании этого отметим, что в современных услови-
ях функционирования общеобразовательной школы 
прерогативой является профильное обучение. В кон-
цепции профильного обучения [3, с. 16] отмечается, 
что старшая школа должна функционировать как про-
фильная. Это предопределенно тем, что развитие ми-
рового и, в частности европейского образовательного 
пространства, объективно требует от украинской шко-
лы адекватной реакции на процессы реформирования 
общеобразовательной школы.

Общей тенденцией развития профильной школы 
является ее ориентация на широкую дифференциа-
цию обучения, которая предусматривает углубленное 
и профессионально ориентированное изучение цикла 
родственных предметов.

Наиболее актуальными направлениями профиль-
ного обучения в 10-12 классах общеобразователь-
ной школы определены: общественно-гуманитарное, 
естественно-математическое, технологическое, 
художественно-эстетическое, спортивное. Именно 
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данные направления отвечают социально дифферен-
цированным видам деятельности, которые обуслов-
ливаются общественным развитием труда и содержат 
знание о природе, человеке, обществе, культуре, нау-
ке, производстве. Такая направленность образования 
и воспитания школьников дает основания надеяться, 
что досягаемым является развитие всех сущностных 
сил воспитанника, которые будут способствовать его 
интеграции в общественную жизнь при сохранении 
своей личностной автономии, оздоровительной функ-
ции физической культуры, усиления мотивационного 
компонента воспитания физических качеств и здоро-
вого образа жизни.

Целью профильного обучения является содействие 
личности в выборе области деятельности (на основе 
учета индивидуальных особенностей) и предостав-
ление возможности осуществить профессиональную 
пробу, результатом чего должна стать уверенность в 
правильности профессионального выбора и получе-
ние первичных знаний и умений в избранной профес-
сии, а высшим желаемым достижением – получение 
профессии. Введение профильного обучения является 
одним из направлений обновления образовательной 
деятельности школы, которое следует рассматривать 
как условие многоуровневой системы непрерывного 
образования, как осуществление радикальной диффе-
ренциации образования.

Стратегической линией Концепции профильного 
обучения [3] является предоставление приоритетно-
сти формирования здорового образа жизни детей и 
молодежи во всех звеньях образования. В этом аспек-
те физическому воспитанию предоставляется основ-
ная роль. Заметим, что престижность здорового обра-
за жизни растет в современном мире. Стало модным 
играть в теннис, заниматься аэробикой, плаванием и 
другими видами спорта, посещать тренажерные залы, 
следить за своим весом, принимать витамины, пище-
вые добавки и тому подобное. Но обеспечение здо-
ровья, формирование здорового способа жизни – это 
проблема многофакторная. Физическая культура как 
учебный предмет является лишь одной из составляю-
щих, которые должны решать эту проблему.

В практической физкультурно-педагогической 
деятельности главная проблема состоит в том, что в 
содержании учебного предмета «Физическая куль-
тура» выделяется, прежде всего, оздоровительная и 
спортивно-тренировочная направленность. При этом 
его образовательная основа, как правило, выпадает из 
поля зрения учителей физкультуры, несмотря на то, 
что именно она составляет основу содержания лю-
бого учебного предмета. В результате не реализуется 
глубинная интегративная сущность этого предмета, 
связанная с социокультурным развитием человека. 
Возникает разрыв между физической и общей куль-
турой личности, что значительно снижает потенци-
альные воспитательные и общеобразовательные воз-
можности предмета «Физическая культура», а также 
его роль в решений проблемы здоровья и физического 
развития учащихся, их последующего профессио-
нального самоопределения.

Анализ научной литературы показывает, что лич-
ность учителя физической культуры, структура его 
профессиональных умений и способностей, особен-
ности деятельности и пути ее совершенствования ис-
следуется многими авторами в разных направлениях: 
изучение структуры профессиональных качеств и 
способностей (В. Волков, В. Яловик, А. Цёсь и др.); 
усовершенствование профессиональной подготовки 
(Б. Вяткин, Ю. Железняк, Л. Сущенко, В. Фидельский 
и др.); формирование профессиональных умений бу-
дущих специалистов во время учебы в высших учеб-
ных заведениях (Л. Головатая, О. Федик, Е. Яковлева 
и др.).

Проблему профильного обучения исследовали 
Н. Бибик, А. Егоров, Л. Липовая, В. Малышев, Т. Па-
ламарчук и др. В области физического воспитания по 
спортивному направлению эта проблема рассматри-
валась в работах Л. Ивановой, И. Латыпова, И. Пили-
пок и др.

Работа выполнена по плану НИР Луганского об-
ластного института последипломного образования.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью статьи является рассмотрение проблемы 

профильного обучения по спортивному направлению 
в общеобразовательных школах.

Результаты исследований.
Отметим, что в разных системах физического вос-

питания задачи двигательного совершенствования де-
тей, воспитания физических качеств решаются за счет 
использования физических упражнений, оздорови-
тельных сил природы, факторов личной и обществен-
ной гигиены, использования активных форм туризма. 

В структуре профильного обучения доминирует 
профиль, который предусматривает углубленное из-
учение цикла родственных предметов: базовые, про-
фильные и курсы за выбором. Базовые (общеобразова-
тельные предметы) являются обязательными для всех 
профилей. Профильные общеобразовательные пред-
меты реализуют цели, задания и содержание каждого 
конкретного профиля (общественно-гуманитарный, 
естественно-математический, технологический, 
художественно-естетический, спортивный). В контек-
сте темы нашей статьи в качестве базового общеоб-
разовательного предмета выступает физическая куль-
тура, а в качестве профильных общеобразовательных 
предметов в рамках гимнастического учебного профи-
ля по спортивному направлению выступают фитнесс, 
разные виды аэробики, хореография, танцы, ритмика, 
спортивная, художественная, атлетичная и эстетиче-
ская гимнастика.

Отметим, что профильное обучение по спор-
тивному направлению предоставляет возможность 
школьникам самоопределиться на дальнейшее овла-
дение профессией учителя по физической культуре 
или тренера избранного вида спорта. В этом аспекте 
усвоение программного материала по гимнастическо-
му учебному профилю предоставляет возможность 
получить специальные знания, двигательные умения 
и навыки как базовые для дальнейшего вступления в 
высшее учебное заведение физкультурного профиля. 
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В рамках существующей учебной программы из фи-
зической культуры для учеников 5-9 классов [4] пред-
лагается несколько вариативных модулей спортив-
ного направления: волейбол, баскетбол, бадминтон, 
туризм, гимнастика, футбол и др.

Умение управлять своими движениями и выпол-
нять их в соответствии со своими потребностями фор-
мируется с помощью специально подобранных физи-
ческих упражнений. При этом нужно учитывать, что 
важнейшим в профильном обучении по спортивному 
направлению является умение оценивать свои движе-
ния во времени, в пространстве и по степени мышеч-
ного напряжения. 

Профильные предметы изучаются углубленно и 
обеспечивают прикладную направленность обучения 
за счет интеграции знаний, двигательных умений и 
навыков, развития физических качеств, присущих 
спортивному профилю и предоставляют возможность 
определить свои способности для применения их в 
разных сферах деятельности, в том числе, и профес-
сиональной.

Общеизвестно, что курсы за выбором создаются за 
счет вариативного (школьного и регионального) ком-
понента содержания образования. Ориентировочное 
соотношение объема базовых общеобразовательных, 
профильных предметов и курсов за выбором определя-
ется в пропорции 60 : 30: 10. Но мы считаем, что курсы 
за выбором могут конструировать и сами учителя на 
разной методологической, психолого-дидактической 
основе в соответствии с профилем обучения, уровня 
образования автора и его личного педагогического 
опыта, который может привести к достаточно боль-
шому количеству этих курсов, например: «Гигиена и 
физическая культура», «Аэробика и здоровый образ 
жизни», «Эстетика и культура движений».

В спортивной деятельности, как известно, веду-
щая роль принадлежит физическим упражнениям. 
Более того, физические упражнения в спортивном 
направлении профилируются не только с учетом со-
ответствия отдельным видам спорта, но и отдельной 
спортивной дисциплины. Профилизация сводится к 
разделению их на три группы: состязательные упраж-
нения; специально-подготовительные и общеподгото-
вительные упражнения.

Состязательные упражнения тождественны от-
дельной спортивной дисциплине, в которой высту-
пает спортсмен. Это дает основания утверждать, что 
определенные учебные профили согласно спортивно-
му направлению, отвечают больше всего популярным 
и известным в нашей стране видам спорта, а именно: 
гимнастический, спортивно-игровой, легкоатлетиче-
ский, плавательный и др.

В профильном обучении по спортивному направ-
лению можно определить общие основы и специаль-
ные, которые касаются выбранного учебного профи-
ля. Рассмотрим общие основы профильного обучения 
по спортивному направлению, которые составляют 
сущность спортивного профиля.

1. Концептуальная основа профильного обучения 
по спортивному направлению, по мнению Т. Ротерс, 

включает три взаимосвязанных концепта: методоло-
гический, теоретический, технологический.

Методологический концепт отображает взаимос-
вязь принципов, положений, теорий, парадигм, ме-
тодов, форм, средств, которые составляют сущность 
профильного обучения в старшей школе в соответ-
ствии с областью физического воспитания, спорта и 
здоровья человека.

Теоретический концепт включает определение по-
нятий, обобщенного знания о профильном обучении 
в старшей школе, закономерностей и тенденций раз-
вития профильного обучения по спортивному направ-
лению.

Технологический концепт предусматривает про-
ектирование средств, форм, методов профильного 
обучения старшеклассников по спортивному направ-
лению в форме научно-методического сопровожде-
ния [5].

Содержательная основа профильного обучения по 
спортивному направлению, как считает Н. Зубалий, 
ориентирует организацию учебного процесса на озна-
комление старшеклассников с основными формами 
профессиональной деятельности учителя физической 
культуры или тренера по избранному виду спорта, 
на повышение спортивного мастерства в избранном 
виде физкультурно-оздоровительной или спортивной 
деятельности. Это способствует развитию у старше-
классников индивидуальных профессиональных спо-
собностей и расширению их представлений о спец-
ифике физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности [6] .

Воспитание средствами избранного вида спорта 
имеет эффект комплексного взаимодействия, а имен-
но: предоставление знаний, формирование умений и 
навыков в области физического воспитания; развитие 
физических качеств и укрепление здоровья; форми-
рование познавательных и творческих способностей; 
целеустремленное психологическое воспитание и 
усовершенствование (моторно-аналитические функ-
ции, дифференциация движений, восприятие, моти-
вация достижений, волевые качества, взаимоотноше-
ния), формирование общественных и патриотических 
чувств.

Профильное изучение предмета, кроме расшире-
ния и углубления его содержания, должно способство-
вать формированию стойкого интереса к предмету, по-
знанию путей укрепления своего здоровья средствами 
избранного вида спорта, развития соответствующих 
способностей, а также способствовать ориентации на 
профессиональную деятельность.

Анализируя новую учебную программу по физи-
ческой культуре для общеобразовательных школ (5-9 
классы) [1] мы убедились, что эта программа дает 
право учителю творчески подходить к реализации 
содержания, учитывая условия проведения занятий, 
уровень подготовки школьников, интересы и склон-
ности учеников, квалификацию и спортивную специ-
ализацию самого учителя и предусматривает попол-
нение количества вариативных модулей по разным 
видами спорта.
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Выводы.
На наш взгляд, возможности этой программы 

предполагают представлять практически каждый вид 
спорта в виде вариативного модуля. Специалисты 
по физической культуры могут разрабатывать свои 
вариативные модули к этой программе. Программы 
вариативных модулей должны пройти екс-еспертизу, 
получить гриф Министерства образования и науки 
Украины и быть обнародованными для общего поль-
зования. Следовательно, количество вариативных мо-
дулей со временем должно расти, а это актуализиру-
ет разноплановую подготовку учителей физического 
воспитания к профильному обучению по спортивно-
му направлению.

Таким образом, профильное обучение по спор-
тивному направлению способствует формированию 
у старшеклассников интереса и мотивации на даль-
нейшее профессиональное самоопределение на осно-
вании развития специфических физических качеств и 
двигательных умений и навыков, а также комплекса 
теоретико-методических знаний, с помощью которых 
происходит развитие их интеллектуальных, психиче-
ских, творческих, моральных, социальных качеств, 
выражается стремление к профессиональному самоо-

пределению в качестве учителя физической культуры, 
тренера по избранному виду спорта.

Перспективой дальнейших исследований про-
фильного обучения мы считаем разработку алгорит-
мов курсов за выбором как средство профессиональ-
ного самоопределения старшеклассников.
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Порівняння рівня розвитку фізичних якостей жінок 
в контактних видах східних єдиноборств

Саєнко В. Г., Гурмаженко М. О.
Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Інститут фізичного виховання і спорту

Анотації:
Розглянуто показники, що харак-
теризують рівень фізичної підго-
товки спортсменок. У досліджені 
приймали участь спортсменки 
контактних видів східних єдино-
борств: карате, тайський бокс та 
тхеквондо. У тестуванні взяли 
участь 24 спортсменки високої 
кваліфікації: 8 - спеціалізуються 
з карате, 8 – тайського боксу, 8 – 
тхеквондо. Вік спортсменів скла-
дав від 16 до 25 років. Спортив-
ний стаж занять єдиноборствами 
від 7-15 років. Підтверджена за-
лежність рівня розвитку фізичної 
підготовленості спортсменок від 
специфіки застосовуваного тех-
нічного арсеналу прийомів.

Саенко В. Г., Гурмаженко М. А. Срав-
нение уровня развития физических 
качеств женщин в контактных видах 
восточных единоборств. Рассмотрены 
показатели, которые характеризуют уро-
вень физической подготовки спортсме-
нок. В исследовании принимали участие 
спортсменки контактных видов восточных 
единоборств: каратэ, тайский бокс и тхек-
вондо. В тестировании приняли участие 
24 спортсменки высокой квалификации: 8 
- специализируются в каратэ, 8 - тайском 
боксе, 8 - тхеквондо. Возраст спортсменок 
составлял от 16 до 25 лет. Спортивный 
стаж занятий единоборствами от 7 до 15 
лет. Подтверждена зависимость уровня 
развития физической подготовленности 
спортсменок от специфики применяемого 
технического арсенала приемов.

Saienko V.G., Gurmazhenko M.О. Com-
parison of a level of development of 
physical qualities of women in contact 
kinds of fighting single combats. Index-
es which characterize the level of physical 
preparation of sportswomen are consid-
ered. The sportswomen of contact types of 
east single combats took part in research: 
karate, thaiboxing, taekwondo. 24 sports-
women of high qualification took part in test-
ing: 8 - specialized in karate, 8 - thaiboxing, 
8 is taekwondo. Age of sportswomen made 
from 16 to 25 years. Sporting experience of 
employments by single combats from 7 to 
15 years. Dependence of level of develop-
ment of physical preparedness of sports-
women is confirmed on the specific of the 
applied technical arsenal of receptions.

Ключові слова:
фізичні, якості, розвиток, тре-
нування, карате, тайбокс, тхек-
вондо.

физические, качества, развитие, трени-
ровка, каратэ, тайбокс, тхэквондо.

physical, qualities, development, training, 
karate, thaiboxing, taekwondo.

Вступ.1

Бойові єдиноборства стають вельми популярними 
в останні десятиріччя та мають багатьох 
прихильників завдяки великому різноманіттю видів 
(систем, шкіл, напрямків) і багатогранністю правил 
ведення поєдинків (контактних, полуконтактних, 
безконтактних, змішаних). Окрім сильної половини 
населення, заняття бойовими єдиноборствами 
викликають цікавість і у жіночої статі, які ставлять 
за мету як навчитись основам самозахисту, так і 
завоювання медалей вищого ґатунку на змаганнях 
міжнародного рівня.

Сучасний рівень спортивних єдиноборств висуває 
все більші вимоги до підготовки жінок та спричиняє 
природне збільшення обсягу й інтенсивності 
тренувальних навантажень, що в свою чергу потребує 
існування оптимального рівня розвитку фізичних 
якостей відповідного їх віку та кваліфікації. Проте, 
як відомо, у жінок споріднених видів спорту у 
процесі багаторічного тренування розвиток фізичної 
підготовленості має свої особливості. Спортсменки 
подібної спеціалізації мають як приблизно рівний 
рівень розвитку у одних фізичних якостях, так и суттєві 
розходження в інших. Східні види єдиноборств не є 
виключенням. Тому як з понад 1500 тисячі різновидів, 
є такі що мають як подібні правила ведення поєдинку, 
так і зовсім різні. Звідси і формується перевага одних 
фізичних якостей спортсменок на іншими, що інколи 
видно навіть не фахівцям. Дослідження оптимальних 
параметрів в кожному з видів контактних східних 
єдиноборств надає можливість підвищення якості 
організації тренувального процесу та збільшення 
ймовірності здобуття перемог на змаганнях найвищого 
рівня. Тому обрана тема дослідження є актуальною.

© Саєнко В. Г., Гурмаженко М. О., 2010

Параметри фізичних якостей спортсменів 
досліджені авторами в легкій атлетиці [6, 11], 
спортивних іграх [7, 11], різних видах єдиноборств 
[10, 15] та ін. В сучасних науково-методичних публі-
каціях зі східних єдиноборств виявлено численний 
ряд робіт присвячених дослідженню різноманітних 
аспектів тренувального процесу [1-5, 8, 9, 13, 14]. Але 
наукові дослідження фізичної підготовленості жінок, 
які спеціалізуються в контактних видах східних єди-
ноборств не визначено. Тому в цій статті робиться 
спроба дослідження показників фізичних якостей у 
спортсменок, які спеціалізуються в контактних видах 
східних єдиноборств (карате, тайському боксі, тхек-
вондо) та їх порівняння.

Робота виконана за Зведеним планом науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спор-
ту Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту на 2006–2010 роки; тема 2.2.3 „Удосконален-
ня підготовленості спортсменів різної кваліфікації 
в групах видів спорту” (номер державної реєстрації 
0107U001647).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – дослідити показники, що 

характеризують рівень фізичної підготовки жінок, 
які спеціалізуються в контактних видах східних 
єдиноборств та здійснити їх порівняння.

Завдання дослідження. 
1. Дослідити рівень розвитку фізичних якостей 

у єдиноборок за допомогою підібраного комплексу 
тестів. 

2. Виявити фізичні якості спортсменок, що 
перевищують або дорівнюються подібним показникам 
жінок, які спеціалізуються в досліджених контактних 
видах бойових єдиноборств.

Методи дослідження. 
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1. Теоретичний аналіз і узагальнення даних 
науково-методичної літератури. 

2. Педагогічні контрольні випробування (тести). 
3. Методи математичної статистики.
Організація дослідження. В даному досліджені 

приймають участь спортсменки трьох найбільш 
поширеніших на Україні контактних видів східних 
єдиноборств: карате, тайський бокс та тхеквондо. 
Дослідження проводились:

- в Інституті фізичного виховання і спорту Дер-
жавного закладу „Луганський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка” (група „Спортивно-
педагогічного вдосконалювання з східних 
єдиноборств”);

- в учбово-виховному комплексі школа-гімназія 
„Нове покоління” (спортивний клуб вищої майстер-
ності „Рьосінкай-кан” з контактного карате).

- у Луганському обласному фізкультурно-
оздоровчому центрі „Авангард” (міська дитячо-
юнацька громадська організація фізкультурно-
спортивний клуб „Дружба” з тхеквондо ВТФ);

- у Луганському державному університеті вну-
трішніх справ імені Е. О. Дідоренка (група з тайського 
боксу).

Тестування спортсменів виконувалося в змагально-
му періоді тренувань, коли спортивна підготовленість 
учасників дослідження знаходилась на найвищому 
рівні. У тестуванні взяли участь 24 спортсменки висо-
кої кваліфікації (1 – МСУМК, 2 – МСУ, 21 – КМСУ), 8 
з яких спеціалізуються з карате, 8 – з тайського боксу, 
8 – з тхеквондо. Вік спортсменів складав від 16 до 25 
років, а спортивний стаж занять єдиноборствами від 
семи до п’ятнадцяти років. В змагальній обстановці 
спортсменам було запропоновано виконати тести, що 
застосовувалися раніше у інших видах спорту та ін-
формативно визначають рівень розвитку фізичної під-
готовленості.

Для визначення рівня розвитку фізичних якостей 
спортсменок у роботі використані наступні тести:

1. Швидкісно-силові якості за даними контроль-
них вправ – стрибки у довжину й у висоту з місця, 
метання набивного м’яча масою 2 кг знизу вперед.

2. Сила за показниками динамометрії м’язів правої 
та лівої кисті, згинання рук на перекладині та на бру-
сах, піднімання тулуба на „римському стільці”, вису 
на перекладині, піднімання ніг до перекладини, жим 
штанги вагою 20 кг лежачи та напівприсід зі штангою 
вагою 20 кг.

3. Бистрота спортсменів оцінювалася за результа-
тами бігу на 20 м з високого старту.

4. Загальна витривалість спортсменів визначалася 
за допомогою тесту Купера.

5. Гнучкість спортсменів визначалась у кульшово-
му суглобі за тестами поздовжній і поперечний шпа-
гати, у плечовому суглобі й хребетному стовпі при на-
хилі тулуба вперед (згинання) із положення стоячи на 
гімнастичній лаві.

Методики проведення вказаних тестів та до-
цільність їх застосування у контролі тренувального 
процесу доведено у джерелах [6, 7, 11, 12]. Обробка 

результатів тестування проводилась за методами ма-
тематичної статистики.

Результати дослідження.
За проведеним аналізом спортсменки високої ква-

ліфікації (табл. 1), які спеціалізуються в дослідже-
них контактних видах бойових єдиноборств (карате, 
тайський бокс, тхеквондо) мають приблизно рівний 
рівень розвитку фізичних якостей у наступних тес-
тах: стрибках у довжину і у висоту з місця, кистьо-
вій динамометрії, підніманні тулуба на „римському 
стільці”, підніманні прямих ніг у висі до перекладини, 
бігу на 20 м з високого старту, нахилі тулуба стоячи.

В свою чергу спортсменки високої кваліфікації, які 
спеціалізуються в тайському боксі мають більший рі-
вень розвитку фізичних якостей у порівнянні з жінка-
ми подібної кваліфікації в тхеквондо, але менший ніж 
в карате у наступних тестах: метанні набивного м’яча 
знизу вперед, згинанні рук на перекладині та на бру-
сах, жимі штанги вагою 20 кг лежачи, напівприсіді зі 
штангою вагою 20 кг, тесті Купера. Спортсменки висо-
кої кваліфікації, які спеціалізуються в тайському бок-
сі мають більший рівень розвитку фізичних якостей у 
порівнянні з жінками подібної кваліфікації в карате, 
але менший ніж в тхеквондо в тестах поздовжнього і 
поперечного шпагатів. Показники спортсменок висо-
кої кваліфікації, які спеціалізуються в тайському бок-
сі мають більший рівень розвитку фізичних якостей 
у порівнянні з жінками подібної кваліфікації в карате 
та тхеквондо у наступних тестах: вису на перекладині 
та рухливості в плечовому суглобі.

Звідси можна зробити висновок, що менший рі-
вень розвитку фізичних якостей спортсменок, які спе-
ціалізуються в тхеквондо в тестах метання набивно-
го м’яча знизу вперед, згинання рук на перекладині 
та на брусах, вису на перекладині пояснюється тим, 
що у поєдинку з даного виду спорту 90% застосову-
ється техніка ногами і лише 10% віддається ударам 
рук. Тому і в тренувальному процесі вправам пле-
чового поясу приділяється менше часу та в наслідок 
чого саме ці м’язи менш розвинені і результати в тес-
тах нижче ніж у жінок тієї ж кваліфікації в карате і 
тайському боксі. Аналогічно зменшені результати в 
жимі штанги лежачи та напівприсіді зі штангою, бо 
за правилами поєдинків в тхеквондо удари ногами по 
ногах противника заборонені, а тому не потребують 
такої розвиненої мускулатури як в тайському боксі і 
карате необхідної для амортизації при ударах супер-
ника та швидких контратак. В свою чергу у тхеквон-
дисток підвищені показники в тестах поздовжнього 
і поперечного шпагатів, бо 70% ударної техніки ніг 
виконується в верхній рівень, що складається з склад-
нокоординаційних рухів, серійних комбінацій, фінтів 
та інших дій, ефективність яких неможлива без гарної 
гнучкості кульшового суглобу.

Більші показники у тесті Купера у спортсменок 
високої кваліфікації, які спеціалізуються в карате у 
порівнянні з іншими пояснюються тим, що проведен-
ня раундів у контактному поєдинку здійснюється май-
же без зупинок і перерв. Зменшені показники даного 
тесту в тайському боксі, тому як перерви в поєдинку 
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строго регламентовані від 30 с до 1 хвилини. Найниж-
чі у тхеквондисток, бо крім передбачених перерв між 
раундами, ще й спостерігаються постійні зупинки ре-
фері, а тому щільність двобою зменшується.

Виявлені показники рухливості плечового сугло-
бу значно вищі у спортсменок високої кваліфікації, 
які спеціалізуються в тайському боксі ніж в карате та 

тхеквондо пояснюються тим, що за правилами зма-
гань дозволяється і часто використовується розго-
ниста техніка руками (бокові удари), яка задля своєї 
ефективності потребує належного рівня розмаху рук, 
тобто рухливості плечового суглобу. В свою чергу 
показники вису на перекладині значно вищі у жінок 

Таблиця 1
Показники та порівняння фізичних якостей спортсменок високої кваліфікації, які спеціалізуються в кон-

тактних видах східних єдиноборств (карате, тайському боксі, тхеквондо)

Фізичні
якості

Випробування 
спортсменок

Карате n=8 Тайський бокс n=8 Тхеквондо n=8
Показники

X +m
Порів-
няння

Показники
X +m

Порів-
няння

Показники
X +m

Порів-
няння

Швидкісно-
силові
якості

стрибки у довжи-
ну з місця, см 187,25±4,19 ≈ 188,38±3,07 ≈ 191,88±2,10 ≈
стрибки у висоту 
з місця, см 46,25±3,49 ≈ 45,00±1,96 ≈ 47,63±1,68 ≈
метання набив-
ного м’яча масою 
2 кг
знизу вперед, м

9,75±0,70 ↑ 8,13±0,42 ≈ 7,00±0,42 ↓

Сила

динамометрія 
м’язів правої 
кисті, кг

18,13±2,52 ≈ 17,50±1,26 ≈ 17,63±1,54 ≈

динамометрія 
м’язів лівої кисті, 
кг

15,25±1,82 ≈ 16,75±1,12 ≈ 16,38±1,40 ≈

згинання рук 
на перекладині, 
разів

3,88±1,26 ↑ 2,50±0,56 ≈ 1,13±0,28 ↓

згинання рук на 
брусах, разів 5,50±1,96 ↑ 4,13±0,56 ≈ 1,25±0,42 ↓
піднімання ту-
луба
на „римському 
стільці”, разів

56,88±9,78 ≈ 55,00±5,03 ≈ 54,13±5,59 ≈

вис у зігнутих 
руках на 
перекладині, с

16,13±1,82 ≈ 21,38±1,54 ↑ 15,50±0,98 ≈

піднімання ніг 
до перекладини, 
разів

6,38±1,12 ≈ 6,75±0,56 ≈ 6,13±0,70 ≈

жим штанги ва-
гою 20 кг лежачи, 
разів

41,75±11,18 ↑ 30,38±3,49 ≈ 21,13±2,66 ↓

напівприсід зі 
штангою вагою 
20 кг, разів

47,13±9,78 ↑ 36,63±3,63 ≈ 27,88±3,07 ↓

Бистрота біг на 20 м з висо-
кого старту, с 3,51±0,08 ≈ 3,53±0,06 ≈ 3,60±0,06 ≈

Витри-
валість тест Купера, м 2362,50±83,86 ↑ 2225,00±41,93 ≈ 2112,50±83,86 ↓

Гнучкість

поздовжній шпа-
гат, град 159,38±2,80 ↓ 164,38±2,80 ≈ 170,63±1,40 ↑
поперечний шпа-
гат, град 155,63±2,80 ↓ 162,50±3,49 ≈ 168,13±2,10 ↑
плечовий суглоб, 
град 61,88±2,80 ≈ 76,25±2,10 ↑ 66,25±2,10 ≈
рухливість хре-
бетного стовпа, 
см

19,25±1,26 ≈ 20,13±0,70 ≈ 18,88±0,84 ≈
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високої кваліфікації, які спеціалізуються в тайському 
боксі ніж в карате та тхеквондо пояснюються тим, що 
в процесі двобою спортсменки багато прийомів вико-
нують у „клінчі” (ближня дистанція) через захвати та 
боротьбу руками, що в ударних видах карате і тхек-
вондо заборонено правилами, а тому саме статична 
сила м’язів плечового поясу важлива, що й доводить-
ся результатами даного тесту.

Висновки.
Проведені дослідження дозволили отримати на-

ступні результати.
Виявлено статистичні показники фізичної під-

готовленості спортсменок високої кваліфікації, які 
спеціалізуються в контактних видах східних єдино-
борств (карате, тайському боксі, тхеквондо), що до-
зволяє контролювати удосконалення рухових якостей 
зі спрямованістю до максимальної реалізації спортив-
них можливостей за допомогою наступних тестів:

- швидкісно-силові якості (стрибок у довжину з 
місця, стрибок у висоту з місця, метання набивного 
м’яча знизу вперед); 

- сила (динамометрія м’язів правої та лівої кисті, 
згинання рук на перекладині та на брусах, підніман-
ня тулуба на „римському стільці”, вис на перекладині, 
піднімання ніг до перекладини, жим штанги вагою 
20 кг лежачи та напівприсід зі штангою вагою 20 кг);

- бистрота (біг на 20 м з високого старту);
- загальна витривалість (тест Купера);
- гнучкість (поздовжній і поперечний шпагат, рух-

ливість у плечовому суглобі й хребетному стовпі).
Здійснено порівняння рівня розвитку фізичних 

якостей спортсменок, що перевищують або дорів-
нюються подібним показникам жінок, які спеціалізу-
ються в інших досліджених контактних видах бойо-
вих єдиноборств. Результати тестування підтвердили 
залежність рівня розвитку фізичної підготовленості 
спортсменок в кожному виді від специфіки застосо-
вуваного технічного арсеналу прийомів під час про-
ведення поєдинків та підготовки до них.

Отримані кількісні дані можуть використовувати-
ся при побудові та контролі тренувального процесу 
жінок, які спеціалізуються в контактних видах схід-
них єдиноборств.

Перспективи подальших досліджень в даному на-
прямку. Планується дослідження психофізіологічних 
характеристик спортсменок різної кваліфікації, які 
спеціалізуються в контактних видах східних єдино-
борств.
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Функціональний стан респіраторної системи 
студентів, що займаються таеквондо

Саламаха О.Є.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Анотації:
Визначено вплив систематичних 
навчальних занять з таеквондо на 
функціональні можливості респі-
раторної системи студентів. У до-
слідженні приймали участь 40 сту-
денток першого курсу. Тренування 
проводилися два рази на тиждень 
протягом навчального року. Про-
грама включала 140 навчальних 
годин. Розроблено комплекс ди-
хальних вправ. Наведено зміни 
функціонального стану респіратор-
ної системи студентів під впливом 
систематичних занять з таеквондо. 
Встановлено, що ефективне засто-
сування прийомів базової техніки 
таеквондо, виконання спеціальних 
дихальних вправ обумовлюють під-
вищення функціональних можли-
востей всіх ланок системи зовніш-
нього дихання студентів.

Саламаха А.Е. Функциональное состоя-
ние респираторной системы студентов, 
занимающихся таэквондо. Определено 
влияние систематических учебных занятий 
таеквондо на функциональные возможности 
респираторной системы студентов. В ис-
следовании принимали участие 40 студен-
ток первого курса. Тренировки проводились 
два раза в неделю на протяжении учебно-
го года. Программа включала 140 учебных 
часов. Разработан комплекс дыхательных 
упражнений. Приведены изменения функ-
ционального состояния респираторной си-
стемы студенток под влиянием системати-
ческих занятий таеквондо. Установлено, что 
эффективное применение приемов базовой 
техники таеквондо, выполнение специаль-
ных дыхательных упражнений обуславли-
вают повышение функциональных возмож-
ностей всех звеньев системы внешнего 
дыхания студентов.

Salamakha O.Y. Functional status of 
respiratory system of the students 
engaged in taekwondo. Influence of 
systematic lessons is certain taekwondo 
on functional possibilities of the respira-
tor system of students. 40 students of 
the first course took part in research. 
Trainings were conducted two times in a 
week during a school year. The program 
included 140 educational hours. The 
complex of respiratory exercises is de-
veloped. The changes of the functional 
state of the respirator system of students 
are resulted under influence of system-
atic employments taekwondo. It is set 
that effective application of receptions 
of base technique of taekwondo, imple-
mentation of the special respiratory exer-
cises is a condition increase of functional 
possibilities of all links of the system of 
the external breathing of students.

Ключові слова:
респіраторна, система, функціо-
нальний, стан, студенти, таек-
вондо, дихальні, вправи.

респираторная, система, функциональ-
ное, состояние, студенты, таэквондо, 
дыхательные, упражнения.

respiratory, system, functional, status, 
students, taekwondo, breathing, 
exercises.

Вступ.1

Сприятливий вплив занять фізичною культурою 
на респіраторну систему загальновідомий і становить 
значний теоретичний та практичний інтерес для фа-
хівців оздоровчого спрямування [ 4 ]. Систематичні 
тренування укріплюють дихальні м’язи, покращують 
легеневу вентиляцію, забезпечують повноцінну та 
більш економну роботу легенів. Адаптація до фізич-
них навантажень поглиблює дихання, робить його 
ритмічним, покращує газообмін, підвищує ступінь на-
сичення крові киснем. Такі позитивні зміни у роботі 
респіраторної системи оптимізують функціональний 
стан і неспецифічну резистентність організму. 

Контрольоване дихання - важливий елемент у 
практиці східних єдиноборств, зокрема таеквондо, що 
дозволяє правильно розподіляти силу та енергію під 
час тренування та спарингу, залишатися зосередже-
ним на діях супротивника, не втрачати концентрацію, 
самовладання та здатність оперативно мислити у по-
єдинці [ 5, 11 ] . 

У таеквондо процес дихання має певні особли-
вості. Вдих здійснюється нижнім черевним відділом. 
Під час такого вдиху насамперед працює діафрагма, 
а грудна клітина розширюється в другу чергу, голо-
вним чином, при виконанні окремих видів дихальних 
вправ. Дихання нижнім черевним відділом сприяє по-
глинанню великої кількості кисню, кращій наповню-
ваності легенів повітрям, робить непомітними фази 
вдиху та видиху для супротивника, що відіграє важли-
ву роль при розрахунку удару контратаки. Видих здій-
снюється не повністю. Завдяки нижньому черевному 
диханню в легенях залишається близько 20 % повітря 
поглинутого під час вдиху, через що у грудях та черев-
ній порожнині підтримується постійний рівномірний 
© Саламаха О.Є., 2010

тиск, наявний певний запас кисню, що сприяє під-
триманню енергії на певному незмінному рівні. Та-
кий тип дихання можливо засвоїти, практикуючи тулі 
– комплекси різної складності, ритму та тривалості. 
Переривчастий ритм (повільно з напруженням, швид-
ко, з різкими рухами, при переміщеннях, з стрибками, 
падіннями та підійманнями) примушує вчитися здій-
снювати дихальні рухи, підтримуючи певний тиск 
кисню в легенях за різних умов та положень тіла, у 
просторі, здійснюючи прийоми та різні техніки.

Хорошим регулятором дихання є вигуки «а-чі», 
«е-го», «а-хе», що супроводжують удар. Вони приму-
шують гортань впливати на легені та дозувати вдиху-
вані та видихувані порції повітря відповідно тим чи 
іншим рухам.

З метою підвищення готовності до різноманітних 
ситуацій, що виникають в ході поєдинку, або знижен-
ня їх негативних наслідків використовують спеціальні 
дихальні вправи, вибір яких залежить від індивідуаль-
них особливостей людини, рівня підготовленості та 
досвіду.

Ефективне застосування прийомів базової техніки 
таеквондо при правильному диханні обумовлює по-
зитивні зміни у функціональному стані респіраторної 
системи. 

У сучасній науково-методичній літературі широ-
ко висвітлено питання функціонування респіраторної 
системи спортсменів під впливом інтенсивних фізич-
них навантажень, наведено характеристику розпо-
всюджених патологій органів дихання та способи її 
профілактики, надано рекомендації щодо підвищення 
резервних можливостей системи дихання [ 1, 2, 3, 8 ]. 
Роботи окремих авторів присвячені вивченню функ-
ціонального стану дихання студентів протягом на-
вчання у вузі з урахуванням фізіологічного дозріван-
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ня молодого організму та відхилень у стані здоров’я 
[ 9, 10 ]. Важливо і те, що розвиток функцій дихання 
не знайшов ще належного відображення у програмах 
фізичного виховання молоді [ 4 ]. У доступній нам лі-
тературі не виявлено матеріалів щодо впливу занять 
таеквондо на респіраторну систему студентів. Цим 
обумовлено актуальність обраної теми.

Дослідження виконувалось за планом науково-
дослідної роботи Кафедри фізичного виховання Між-
університетського медико-інженерного факультету 
НТУУ «КПІ».

Мета, завдання роботи, матеріал, методи
Мета роботи – визначення впливу систематичних 

навчальних занять з таеквондо на функціональні 
можливості респіраторної системи студентів.

Задачі роботи:
1. Розробити комплекс дихальних вправ для 

забезпечення систематичності тренування.
2. Дослідити зміни функціонального стану 

респіраторної системи студентів під впливом 
систематичних занять з таеквондо.

Результати дослідження
З метою вивчення впливу занять з таеквондо на 

функціональний стан респіраторної системи було 
проведено експеримент, у якому приймала участь 
група студентів першого курсу у складі 40 осіб жіночої 
статі. Тренування проводилися два рази на тиждень 
протягом навчального року. Програма включала 140 
навчальних годин.

Для забезпечення систематичності тренування у 
вільний від навчання час експериментальній групі 
пропонувалося виконувати спеціально розроблений 
комплекс, що складається з наступних дихальних 
вправ.

1. Вихідне положення: стати прямо, ступні 
розташувати на ширині плечей та повернути носками 
усередину, руки опустити донизу, пальці стиснути у 
кулаки. Підіймати руки догори, наповнюючи легені 
повітрям наступним чином: черевний відділ - відділ 
діафрагми - грудний відділ. Описавши широкі дуги, 
схрестити передпліччя перед грудьми, здійснити 
глибокий вдих так, щоб відчути тиск діафрагми 
на черевну порожнину. Стиснути кисті у кулаки, 
максимально напружуючи м’язи черевного пресу. 
Вдих виконують швидко (0,5 - 1,0 с) через ніс. 
Розвести схрещені руки в сторони та опустити їх 
донизу, одночасно повільно видихаючи через рот. 

2. Вихідне положення: стати прямо, ступні 
розташувати на ширині плечей та повернути носками 
усередину. Витягнути руки вперед на рівні грудей, 
розгорнувши долоні мізинцями назовні, а великими 
пальцями вгору-усередину. Обернути руки долонями 
вгору та підтягнути їх до грудей, відвівши лікті 
назад, послідовно наповнюючи повітрям черевний та 
діафрагментальний відділи легенів, супроводжуючи 
ці рухи глибоким вдихом через ніс. Повернути руки 
долонями донизу і повільно їх опустити, граничним 
зусиллям м’язів здійснити максимально повільний, 
безшумний та глибокий видих через рот у поєднанні 
з повним розслабленням тіла. Виконання такої вправи 

декілька разів підряд дозволяє швидко наситити орга-
нізм киснем та відновити психічну рівновагу.

3. Вихідне положення: стати прямо, ступні розта-
шувати на ширині плечей та повернути носками усе-
редину. Повернути руки долонями догори. Виконати 
глибокий різкий вдих та зігнувши руки в ліктях, під-
тягнути обидві долоні до грудей. Затримати дихання на 
4-5 секунд. Повернути руки долонями донизу та одно-
часно з міцним видихом різко виштовхнути їх вперед. 
Розвернути руки долонями одна до одної, опустити їх 
до стегон, повернутися у вихідне положення.

Характеристику функціональних можливостей 
апарату зовнішнього дихання, дихальних м’язів і до-
вільної регуляції дихання досліджуваних здійснюва-
лось за наступними показниками:

життєва ємність легенів;
максимальний тиск видиху;
час максимальної затримки дихання на вдиху;
максимальна об’ємна швидкість повітряного по-

току під час вдиху;
максимальна об’ємна швидкість повітряного по-

току під час видиху.
Результати, отримані на початку та наприкінці екс-

перименту, оброблено методом математичної статис-
тики за допомогою пакету аналізу даних MS Excel.

Для визначення життєвої ємності легенів викорис-
тано стандартну методику спірометрії за допомогою 
сухого портативного спірометра ССП-4 [ 7 ]. Резуль-
тати вимірювання наведено у таблиці 1.

Життєва ємність легенів досліджуваних студентів 
на початку експерименту становила 2,71±0,04 л і була 
достовірно меншою у порівнянні з результатами на-
прикінці експерименту – 2,97±0,11 л.

З метою оцінки потужності дихальних м’язів про-
водилося дослідження сили максимального видиху 
методом пневмотонометрії, запропонованим Х.А. Із-
аксоном [ 1 ]. Результати дослідження наведено у та-
блиці 2.

Максимальний тиск видиху досліджуваних сту-
дентів наприкінці експерименту становив 71,22±4,13 
мм рт. ст. Це статистично значимо більший резуль-
тат у порівнянні з даними на початку експерименту 
59,53±1,44 мм рт. ст.

Проба Штанге належить до найпростіших спосо-
бів контролю функціонального стану дихальної сис-
теми та визначає час максимальної затримки дихання 
на вдиху [ 7 ]. Результати проведення тесту наведено 
у таблиці 3.

Час максимальної затримки дихання на вдиху на-
прикінці експерименту становив 39,82±4,66 с та був 
значно більший у порівнянні з результатом на початку 
експерименту - 32,33±0,97 с, проте різниця статистич-
но недостовірна.

Максимальна об’ємна швидкість повітряного по-
току під час вдиху та під час видиху при форсованому 
диханні характеризують потужність вдиху та видиху 
та бронхіальну провідність. Ці показники визначають 
методом пневмотахометрії за допомогою пневмотахо-
метра ПТ-2 [ 1 ]. Результати досліджень наведено у 
таблицях 4 та 5.
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Слід відмітити, що максимальна об’ємна швидкість 
повітряного потоку під час вдиху наприкінці експери-
менту була достовірно вищою і становила 2,30±0,13 
л/с у порівнянні з початковими даними 1,83±0,04 л/с.

Показники максимальної об’ємної швидкості по-
вітряного потоку під час видиху наприкінці експери-
менту мали тенденцію до зростання 2,57±0,11 л/с у 
порівнянні з початковими даними 2,30±0,04 л/с.

Висновки 
Дослідження показали, що під впливом система-

тичних тренувань показники життєвої ємності леге-
нів, максимального тиску видиху, часу максимальної 
затримки дихання на вдиху, максимальної об’ємної 
швидкості повітряного потоку під час вдиху та мак-
симальної об’ємної швидкості повітряного потоку під 
час видиху мають тенденцію до зростання. Це свід-

Таблиця 1
Життєва ємність легенів (ЖЕЛ), л

n
Середнє 
значення

X

Стандартне 
відхилення

S

Критерій 
Стьюдента

t

Вірогідність 
помилки

p

Приріст 
результату 

%
До експерименту 40 2,71 0,04 17,34

Після 
експерименту 40 2,97 0,11 2,21 <0,05 15,49

Таблиця 2
Максимальний тиск видиху, мм рт. ст.

n
Середнє 
значення

X

Стандартне 
відхилення

S

Критерій 
Стьюдента

t

Вірогідність 
помилки

p

Приріст 
результату 

%

До експерименту 40 59,53 1,44 32,15

Після 
експерименту 40 71,22 4,13 2,67 <0,01 27,23

Таблиця 3
Час максимальної затримки дихання на вдиху, с

n
Середнє 
значення

X

Стандартне 
відхилення

S

Критерій 
Стьюдента

t

Вірогідність 
помилки

p

Приріст 
результату 

%

До експерименту 40 32,33 0,97 39,93

Після 
експерименту 40 39,82 4,66 1,57 >0,05 54,92

Таблиця 4
Максимальна об’ємна швидкість повітряного потоку під час вдиху, л/с

n
Середнє 
значення

X

Стандартне 
відхилення

S

Критерій 
Стьюдента

t

Вірогідність 
помилки

p

Приріст 
результату 

%

До експерименту 40 1,83 0,04 31,69

Після 
експерименту 40 2,30 0,13 3,48 <0,001 26,09

Таблиця 5
Максимальна об’ємна швидкість повітряного потоку під час видиху, л/с

n
Середнє 
значення

X

Стандартне 
відхилення

S

Критерій 
Стьюдента

t

Вірогідність 
помилки

p

Приріст 
результату 

%

До експерименту 40 2,30 0,04 24,35

Після 
експерименту 40 2,57 0,11 2,24 <0,05 20,62



проблеми фізичного виховання і спорту   № 7 / 2010

95

чить про підвищення функціональних можливостей 
респіраторної системи студентів і є одним з важливих 
оздоровчих ефектів занять таеквондо.

Доцільно проводити подальші дослідження оздо-
ровчого впливу навчальних занять з таеквондо, що 
дозволить більш комплексно і цілеспрямовано вирі-
шувати питання зміцнення здоров’я та підвищення 
фізичної підготовленості студентів.
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Вплив психофізіологічних станів осіб, які займаються 
фізичними вправами, на ефективність їх виконання

Самойлов М.Г., Тітович А.О.
Харківська державна академія фізичної культури

Сумський державний університет ім. А.С. Макаренка

Анотації:
Розглянуто вплив психічних ста-
нів спортсменів на ефективність 
їх спортивної діяльності. В дослі-
дженні приймали участь 21 сту-
дент. Вид спорту - лижне двобор’я. 
Виявлено, що у лижників - двобор-
ців перед стрибками і гоночними 
тренуваннями формуються різні 
установки на їх здійснення. При 
чіткій установці на конкретний 
вид діяльності завжди тренуван-
ня є успішними. Установлено, що 
успішність у стрибковому трену-
ванні обумовлюється часом ре-
акції на подразник і часом опера-
тивного пошуку. Також помилкою 
реакції на об’єкт, що рухається, 
амплітуди рухів, часом утриман-
ня статичної рівноваги. Успішність 
тренування у лижних гонках зале-
жить від показника максимальної 
кількості рухів за 10с, від помилки 
при відтворенні темпу рухів, від 
відношення зручної кількості рухів 
до максимальної. 

Самойлов М.Г., Титович А.А. Влияние 
психофизиологических состояний лиц, 
которые занимаются физическими упраж-
нениями, на эффективность их выполне-
ния. Рассмотрено влияние психических со-
стояний спортсменов на эффективность их 
спортивной деятельности. В исследовании 
принимали участие 21 студент. Вид спорта 
- лыжное двоеборье. Выявлено, что у спор-
тсменов перед прыжками и гоночными тре-
нировками формируются разные установки 
на их осуществление. При четкой установке 
на конкретный вид деятельности всегда тре-
нировка являются успешной. Установлено, 
что успешность в прыжковой тренировке 
обуславливается временами реакции на раз-
дражитель и временем оперативного поиска. 
Также ошибкой реакции на движущийся объ-
ект, амплитуды движений, временем удер-
жания статического равновесия. Успешность 
тренировки в лыжных гонках зависит от пока-
зателя максимального количества движений 
за 10с, от ошибки при воспроизведении тем-
па движений, от отношения удобного количе-
ства движений к максимальному. 

Samoilov M.G, Titovich A.A. Influence 
of the psychophysiological states of 
persons which are engaged in physi-
cal exercises, on efficiency of their 
implementation. Influence of mental 
conditions of sportsmen is considered 
on efficiency of their sporting activity. In 
research took part a 21 student. A type of 
sport is a ski double-event. It is exposed, 
that for sportsmen before jumps and rac-
ings trainings the different settings are 
formed on their realization. During the 
clear setting on the concrete type of ac-
tivity always training are successful. It is 
set that success in the jump training of 
determine sometimes reactions on an irri-
tant and by time of operative search. Also 
by the error of reaction on a locomotive 
object, amplitudes of motions, by time of 
withholding of static equilibrium. Training 
success in ski races depends on the in-
dex of maximal amount of motions after 
10 s., from an error at reproducing of rate 
of motions, from attitude of comfortable 
amount of motions toward maximal. 

Ключові слова:
лижники - двоборці, психічні ста-
ни, установка на  роботу, психо-
фізіологічні реакції.

лыжники - двоеборцы, психические состоя-
ния, установка на  работу, психофизиоло-
гические реакции.

skiers, mental conditions, setting on  
work, psychophysiological reactions.

Вступ.1

В попередніх  наших дослідженнях  виявлено,  
що конкретні психічні стани, що чинять позитивний 
або  негативний вплив на успішність і ефективність 
рухових спортивних дій, обумовлені структурою і на-
правленістю вправ, умовами їх виконання і змістом 
задач конкретного заняття [8]. Разом з тим, ймовірно, 
психічні стани, що сприяють успішності спортивної 
діяльності будуть різними не тільки в її різних видах, 
але і при вирішенні різних задач, які включені в одну 
і ту ж діяльність.

Тому наступним питанням у вирішенні даної про-
блеми має бути перевірка наявності різних психічних 
станів у одних і тих же спортсменів, які займаються 
одним видом діяльності, але з різними задачами до її 
виконання.

Роль психічних станів у здійсненні рухової 
активності людини відома давно. Наукові дослідження 
впливу психічних станів на успіх у змагальній 
діяльності у значній кількості були проведені у 
минулому столітті [1,4]. В роботах останніх років 
доведено, що не тільки змога регулювати свої психічні 
стани спортсменами (саморегуляція), а і (що не менш 
важливе) чітке усвідомлення конкретних задач в своїй 
змагальній діяльності, повинне супроводжуватись 
певними психічними станами [3].

Фахівцями зі спортивної психології наголошується 
на тому, що між психічними станами спортсмена і 
видом його діяльності (тобто видом спорту, яким він 
займається) існує тісний зв’язок [2,6]. 

© Самойлов М.Г., Тітович А.О., 2010

Водночас відповіді на питання, чи змінюються 
психічні стани спортсмена упродовж однієї і тієї ж 
діяльності, яка здійснюється в результаті постановки 
різних задач, до теперішнього часу не знайдено.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: установити вплив психічних 

станів спортсменів на ефективність їх спортивної 
діяльності.

Організація та методи дослідження
В дослідженні приймали участь студенти 

Харківського та Сумського державних педагогічних 
університетів, які займались лижним двобор’ям 
(n = 21). Вибір представників саме цього виду 
спортивної діяльності обумовлювався тим, що ці 
спортсмени займаються спортивною діяльністю в якій 
поєднуються різнонаправлені тренувальні заняття: в 
стрибках на лижах з трампліну і лижних гонках. Перші 
характеризуються виконанням складнокоординованих 
вправ швидкісно-силової направленості, а другі – 
вимагають прояву витривалості.

Гіпотетично передбачалось, що у одних і тих же 
спортсменів перед тренуванням різної направленості 
оптимальні психічні стани будуть різними. В зв’язку з 
цим порівнювались показники психічного стану дво-
борців перед успішними  і неуспішними стрибковими 
і гоночними тренуваннями. Визначення успішності 
здійснювалось за 50 показниками експертною гру-
пою: тренер, психолог, дослідник.

З метою виявлення фізіологічних та психічних змін 
у досліджених осіб застосовувались наступні методи1: 
1 Всі методи (крім статистичних) описані у монографії 
Плахтієнко В.О і Блудова Ю.М (1983)
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оцінка часу, простої рухової реакції, що визначались 
максимальним темпом рухів по малій амплітуді (теп-
пінг - тест) і часом оперативного пошуку.

Час простої рухової реакції (ЧРР) на звуковий по-
дразник визначався за допомогою електросекундомі-
ра ПВ – 53Л з ціною ділення 0,01с.

Теппінг - тест максимальний (Т-Т макс) досліджу-
вався за допомогою лічильника імпульсів. Дослідже-
ний повинен по малій амплітуді виконувати рухи про-
тягом 10с у максимально швидкому темпі.

Теппінг - тест дозований (Т-Т доз) визначався та-
ким же чином, що і Т-Т макс., але перед дослідженим 
ставилось завдання за 10с виконати якомога точніше 
половину максимального темпу.

Реакція на час (РЧ) визначалась наступним шля-
хом: спортсмену треба було відміряти дивлячись на 
секундомір 7с. Після чого необхідно було відтворити 
цей час без зорового контролю три рази. Враховува-
лась середня величина відхилення від заданого інтер-
валу.

Реакція на об’єкт, що рухається. (РРО) вимірялась 
за допомогою електросекундоміра. Виконувалось це 
наступним чином: дивлячись на циферблат секундо-
міра спортсмен повинен був зупинити стрілку точно 
на відмітці 0,7с. Виконувалось 7 залікових спроб і за-
раховувався середній показник.

Динамометрія дозована (ДД) визначалась за допо-
могою динамометра ДПР – 120. Випробуваному необ-
хідно було, дивлячись на шкалу, довести стрілку ди-
намометра до 30кг після чого відтворити це зусилля  
три рази без заданого контролю.

Кінематометрія (Кін) використовувалась з метою 
виявити ступінь прояву точності відтворення просто-
рових кутів  при русі у ліктьовому суглобі. За допо-
могою кінемометра Жуковського випробуваний з за-
критими очима виконував рух за даною амплітудою, 
після чого сім разів відтворював це завдання.

Проба Ромберга (ПР): визначався час утримання 
рівноваги під час виконання різних рухових дій з від-
критими і закритими очима.

Розкид часу реакції (ЧРр) визначався за різницею 
між найбільш швидкою і найбільш повільною реак-
цією.

Розкид реакції на об’єкт, що рухається (РРОр) ви-
значався по величині найбільшого відхилення від від-
мітки, яку визначили.

Визначалось також відношення величин опти-
мальної (зручної) кількості рухів по малій амплітуді 
за 10с до максимального показника за той же період 
часу (Т-Т опт / макс).

Відношення величини оптимального (зручного) 
зусилля до максимального визначалось також (Д опт 
/ макс).

Показники перцептивної діяльності спортсменів, 
що є компонентами оперативного пошуку, визнача-
лись за допомогою таблиць Шульте (ПД). Фіксувався 
час рахунку чотирьох таблиць.

Для діагностики психічного стану спортсмена, 
крім показників психомоторики, визначали його усві-
домлені і вегетативні прояви. Для оцінки усвідомле-

них компонентів психічного стану використовували 
шкалу самооцінки, «градусник». За цією методикою 
визначали ступінь прояву самопочуття, настрою і 
бажання тренуватись. Діагностику ситуативної три-
вожності здійснювали за методикою Спілбергера і 
Ханіна. А для оцінки вегетативного компоненту пси-
хологічного стану використовувалась методика біо-
електропотенціометрії (БЕП). Кількісні дані обробля-
лись статистично [7].

Результати дослідження та їх обговорення
Одержані результати свідчать, що серед показ-

ників, які зв’язані з швидкістю саморегуляції, тобто 
швидкістю оперативного пошуку (з перцептивною 
діяльністю) (ПД) достовірно кращі перед успішни-
ми стрибковими тренуваннями (30,4ум.од) ніж перед 
успішними гоночними (32,6ум.од). Водночас, цей же 
показник краще перед успішним стрибковим трену-
ванням, ніж перед неуспішним стрибковим тренуван-
ням (відповідно, 30,4 та 33,0 ум.од.; р < 0,05).

Це означає, що швидкість отримання переробки 
зорової інформації є необхідною умовою успішного 
виконання стрибків на лижах. Інакше кажучи, більш 
швидка сенсомоторна реакція перед успішним стриб-
ковим тренуванням, ніж перед неуспішним, ймовір-
но, віддзеркалює в цих ситуаціях різницю у функ-
ціональному стані ЦНС спортсменів. Об’єктивно 
це підтверджується і часом рухової  реакції, а саме: 
цей показник найкращий перед стрибковим трену-
ванням (0,136 ум.од.) це, по-перше, а, по-друге, він 
менший за показники часу реакції перед гоночним 
тренуванням.

Після аналізу гоночного тренування ми маємо най-
більший результат за максимальним темпом рухів 76,7 
ум.од.  (t=2,4; p<0,05) при умові успішного тренуван-
ня. Тобто, для переміщення на лижах у вигляді гонки 
необхідний максимальний в одиницю часу темп рухів 
і тому ці ж самі спортсмени, які перед цим тренуван-
ням виконували стрибкові вправи на лижах, в гонці 
мали найбільші показники за максимальним темпом. 
Так відбувається тому, що необхідного умовою успіху 
у гоночному тренуванні є максимальний темп рухів і 
тому спортсмени перед гонкою настроюються саме на 
цей темп рухів. І якщо саморегуляція у них на висо-
кому рівні досягається успіх у тренуванні. При умові 
відсутності концентрованого настрою на максималь-
ний темп рухів тренування є неуспішним (72,2ум.од.; 
р<0,05).

Точність, стабільність і активність рухів теж ви-
значається якістю їх саморегуляції спортсменом. Так, 
адекватність сприйняття мікроінтервалів часу най-
краща перед успішними гоночним тренуванням (РЧ 
– 0,53с; р<0,05), а  помилка реакції на об’єкт, що ру-
хається найкраща перед успішним стрибковим трену-
ванням (0,027с, р<0,05).

Досить важливим для успіху в тренуванні лижни-
ків - гонщиків виявився такий показник як помилка у 
відтворенні заданого темпу рухів (Т-Т доз.). Як вияв-
лено в експерименті перед успішним тренуванням він 
дорівнює 6,7 ум. одиниць, а перед неуспішним – май-
же вдвічі більший – 11,6 ум. одиниць (р<0,05).
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При цьому у тренуванні зі стрибків цей показник 
має несуттєве значення і дорівнює 10,3 ум. одиниць 
при успішному тренуванні та 9,2 при неуспішному 
тренуванні (t=2,9; p>0,01). Тобто показники помилки 

при відтворенні темпу руху слід використовувати з 
метою діагностики успішності гоночного тренування. 
Таку ж закономірність має і застосування показника 
який показує помилку при відтворенні заданого 

Таблиця
Показники психофізіологічних станів спортсменів перед успішними і неуспішними тренуваннями зі стрибків 

з лижами та лижними гонками x±m
В

им
ір

. 
по

ка
з.

Направленість тренування
Стрибкова Гоночна

Усп. Неусп. Усп. Неусп. T
p

t
p

t
p

t
p

t
p

t
p

1 2 3 4 1-2 1-3 1-4 2-3    2-4 3-4
ШВИДКІСТЬ

1 0,136±0,0002 0,143±0,0002 0,138±0,0004 0,139±0,0003 1,4
›0,05

1,8
›0,05

1,7
›0,05

1,9
›0,05

1,7
›0,05

1,7
›0,05

2 72,7±0,85 69,3 ± 0,69 76,7 ± 1,20 72,2 ± 1,17 2,7
‹0,05

2,5
‹0,05

1,9
‹0,05

2,3
‹0,05

2,6
‹0,05

2,4
‹0,05

3 30,4 ± 0,67 33,0 ± 0,72 32,6 ± 0,25 33,2 ± 0,28 2,7
‹0,05

2,1
‹0,05

3,1
‹0,01

2,2
‹0,05

2,4
‹0,05

1,7
›0,05

ТОЧНІСТЬ

4 10,3±0,42 9,2±0,38 6,7±1,23 11,6±1,14 2,0
›0,05

3,1
‹0,01

2,6
‹0,05

3,3
‹0,01

2,1
‹0,05

2,9
‹0,01

5 0,67±0,18 0,72±0,19 0,53±0,16 1,17±0,22 1,9
›0,05

1,8
‹0,05

1,9
›0,05

2,0
›0,05

1,9
›0,05

2,5
‹0,05

6 0,027±0,004 0,038±0,003 0,042±0,003 0,044±0,003 1,3
›0,05

1,6
›0,05

2,0
›0,05

1,7
›0,05

2,1
‹0,05

1,8
›0,05

7 3,8±0,84 4,1±0,91 2,4±0,36 4,0±0,44 2,5
‹0,05

2,8
‹0,01

1,5
›0,05

2,2
‹0,05

2,2
‹0,05

2,8
‹0,01

8 1,3±0,21 2,0±0,27 1,8±0,04 1,9±0,03 2,1
‹0,05

1,9
›0,05

3,1
‹0,01

1,8
›0,05

1,9
›0,05

1,8
›0,05

СТАБІЛЬНІСТЬ
9 68,5±8,17 45,2±7,28 58,6±0,17 58,9±0,18 2,3

‹0,05
2,1

‹0,05
2,3

‹0,05
2,7

‹0,05
2,6

‹0,05
1,9

›0,05

10 0,025±0,004 0,042±0,005 0,031±0,003 0,041±0,002 2,5
‹0,05

1,9
›0,05

2,2
‹0,05

2,5
‹0,05

2,1
‹0,05

2,5
‹0,05

11 0,047±0,003 0,060±0,002 0,056±0,004 0,057±0,003 2,6
‹0,05

2,0
›0,05

2,1
‹0,05

2,6
‹0,05

2,6
‹0,05

1,8
›0,05

АКТИВНІСТЬ

12 46,4±2,46 37,7±2,20 32,2±2,22 40,3±2,41 2,4
‹0,05

2,8
‹0,01

2,9
‹0,05

3,0
‹0,01

2,3
‹0,05

2,5
‹0,05

13 0,672±0,0003 0,680±0,0004 0,787±0,033 0,669±0,036 2,6
‹0,05

2,1
‹0,05

1,5
›0,05

2,2
‹0,05

2,5
‹0,05

2,6
‹0,05

14 0,824±0,027 0,739±0,021 0,768±0,035 0,654±0,030 2,5
‹0,05

2,9
‹0,01

2,8
‹0,01

2,0
›0,05

2,5
‹0,05

2,5
‹0,05

САМООЦІНКА

15 75,2±0,73 72,6±0,81 75,4±2,45 67,1±2,21 2,5
‹0,05

1,9
›0,05

2,5
‹0,05

2,4
‹0,05

2,7
‹0,05

2,4
‹0,05

16 79,9±2,18 60,1±2,23 76,4±0,43 74,8±0,51 2,9
‹0,01

2,5
‹0,05

2,8
‹0,01

2,4
‹0,05

2,0
›0,05

2,4
‹0,05

17 80,6±0,72 78,3±0,67 84,2±8,18 58,4±7,25 2,4
‹0,05

2,2
‹0,05

3,0
‹0,01

2,5
‹0,05

3,1
‹0,01

2,7
‹0,05

18 36,8±3,70 48,5±3,79 42,1±1,76 35,6±1,48 2,2
‹0,05

2,5
‹0,05

2,1
‹0,05

2,7
‹0,05

2,6
‹0,05

2,8
‹0,05

Примітка: 1 – ЧРР (с);  2 – Т-Т макс. (ум. од.); 3 – ПД (с); 4 –Т-Т доз. (ум. од.); 5 – РЧ (с); 6 – РРО (с); 7 – Дин. 
доз. (кг); 8 – Кін. (см); 9 – ПР (с); 10 – ЧРр (с); 11 – РДО (р); 12 – БЕП (а); 13 -  Т-т опт (макс. ум. од.); 14 – Дин. 
опт (макс. ум. од.); 15 – Самопочуття; 16 – Настрій; 17 – Бажання тренуватись; 18 – Ситуативна тривожність.
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зусилля.
Найменша помилка зареєстрована у спортсменів 

перед успішним гоночним тренуванням 2,4кг (р<0,01) 
і відповідно 4,2кг (p<0,01) перед неуспішним трену-
ванням. Хоча аналіз оцінок точності відтворення амп-
літуди рухів майже не має значення для успішності у 
гоночному тренуванні (одержано 1,8см при успішно-
му та 1,9см (p<0,05) – при неуспішному тренуванні).

При  цьому суттєво, що для стрибкової діяльності 
цей показник важливий: перед успішним тренуван-
ням він значно менший, ніж перед неуспішним – від-
повідно 1,3 та 2,0см (р<0,05). Отже чим менший цей 
показник, перед виконанням стрибків на лижах, тим 
краще буде результат у виконанні цієї вправи.

Не менш важливою характеристикою рухів є їх 
стабільність виконання. Так, наприклад, різниця між 
найбільшою та найменшою за часом реакціями на 
об’єкт, що рухається, дає можливість діагностувати 
у спортсменів успішність виконання стрибків з ли-
жами. Перед успішним тренуванням цей показник у 
них найменший 0,025с, а перед неуспішним – високий 
0,042с (р<0,05). Водночас у тренуванні з гонок різни-
ця між цими показниками перед успішним і неуспіш-
ним тренуванням невелика 0,01с.

І знову при оцінці здатності утримувати статичну 
рівновагу ми переконуємося, що цей показник має зна-
чення при виконанні стрибків з лижами і не потребує 
визначення перед лижними гонками. Це твердження 
спирається на об’єктивні показники отримані перед 
виконанням цих видів діяльності: вони найбільші 
(68,5с; p<0,05) перед успішними стрибками з лижами. 
А перед тренуваннями з гонок вони майже однакові як 
перед успішними, так і перед неуспішними: відповід-
но 58,6 та 58,9с (р>0,05).

Аналогічно можна стверджувати і про значення 
таких даних, як різниця між найбільшим і найменшим 
показником в реакції на об’єкт, що рухається (РРор)  
(див. таблицю).

Актуальність рухової діяльності, що коректуєть-
ся процесом саморегуляції і відповідної установки 
на конкретні її умови теж по-різному змінюється і не 
рівнозначна при стрибках і гонках у двоєборців. Так, 
показник відношення оптимального темпу рухів до 
максимального, який означає установку спортсмена 
на швидкість рухів, є більш інформативним перед 
тренуванням з гонок на лижах. Перед успішним тре-
нуванням він дорівнює 0,787 ум. одиниць, а перед не-
успішним 0,669 ум. одиниць (р>0,05).

При  цьому зміна цього показника перед стриб-
ковим тренуванням незначна, а різниця його перед 
успішним і неуспішним дорівнює всього 0,008 ум. 
одиниць. Важливо також, що показник відношення 
оптимального зусилля до максимального,  що означає 
установку на максималізацію зусиль, є інформатив-
ним перед стрибковим і перед гоночним тренуванням, 
так як достовірно змінюється в обох видах тренувань 
перед успішними і неуспішними з них (див. таблицю). 
Цей показник зв’язаний не тільки з успішністю тре-
нування, а і з його направленістю тому, що він вище 
перед стрибковим тренуванням.

Біоелектрична активність шкіри спортсменів може 
бути використана для діагностики успішності перед 
стрибковим тренуванням, тому, що вона у цьому ви-
падку найбільша. Зменшення цього показника означає 
наявність у спортсмена слабкої установки на виконан-
ня стрибків з лижами. У такій ситуації значно більшу 
користь принесе тренування з гонок, так як для його 
успіху потрібні незначні показники біоелектричної 
активності: 32,2а, р>0,05.

Показники самооцінки психічних станів теж ма-
ють суттєве значення у прогнозуванні успішності тре-
нування. Так, наприклад, для стрибкового тренування 
важливо, щоб настрій спортсмена мав високі самоо-
цінки. У нашому дослідженні успішне тренування су-
проводжується наявністю оцінки 79,9 балів (p>0,05), 
а неуспішне – 60,1 балів. Тобто при відсутності на-
строю у спортсмена – двоборця йому краще здійснити 
тренування з гонки на результати якого цей показник 
майже не впливає (так як різниця між успішним і не-
успішним тренуванням незначна – 1,6 балів).

Водночас зниження самооцінок фізичного самопо-
чуття і бажання тренуватись є більш інформативним 
для діагностики успіху в гоночному тренуванні. При 
низьких оцінках за цими станами успішного трену-
вання у гонках можна не чекати. Особливо важливим 
є такий стан як бажання тренуватись: перед неуспіш-
ним тренуванням у нашому дослідженні цей показник 
дорівнював 58,4 балів, а перед успішним – 84,2 балів 
(р>0,05), тобто майже на 30 балів більше.

Стосовно ситуативної тривожності можна відміти-
ти, що показники відрізняються у всіх ситуаціях, що 
аналізувались нами. Хоча важливим є факт наявності 
низького рівня тривожності перед успішними стриб-
ками (36,8 балів), ніж перед неуспішними (48,5 балів, 
p>0,05). При цьому, для успіху у гоночному трену-
ванні потрібен деякий «середній» рівень тривожності 
так як перед успішним тренуванням у нашому дослі-
дженні ми отримали оцінки ситуативної тривожності 
на рівні 42,03 бала, а перед неуспішним – 35,6 балів 
(p>0,05).

Необхідно підкреслити, що показники біоелек-
тричних потенціалів шкіри спортсменів і ситуативної 
тривожності, які є відтворенням їх емоційної напруги, 
знаходяться у протиріччі: тривожність зменшується 
перед успішними стрибками, а біоелектричні потен-
ціали навпаки, у цьому випадку збільшуються. На-
явність даного протиріччя, з нашої точки зору, можна 
пояснити тим, що необхідний рівень емоційної мобі-
лізації спортсменів здійснюється за рахунок різних 
механізмів її активізації.

Висновки
1) Для прогнозування успішності тренування 

лижників - двоборців перед обома видами тренування 
(стрибки і гонки) можна визначити відношення 
оптимального зусилля до максимального і рівень 
прояву тривожності. Ці показники є інформативними 
для обох видів тренування.

2) Успішність стрибкового тренування 
обумовлюється: 
а) часом реакції на подразник і часом оперативного 
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пошуку – в обох випадках ці показники  повинні бути 
не великими;
б) помилкою реакції на об’єкт, що рухається з точністю 
відтворення амплітуди рухів – показники повинні 
бути меншими за оцінкою;
в) показники біоелектропотенціалів – їх рівень 
підвищується;
г) рівень утримання статичної рівноваги – він завжди 
більш тривалий, ніж перед неуспішним тренуванням;
д) різниця між найшвидшою і найповільнішою 
реакціями та різницею у таких же реакціях на об’єкт, 
що рухається – вона повинна бути малою.
е) рівнем самооцінки настрою – вона повинна бути 
високою.

3) Успішність тренування у лижних гонках зале-
жить від наступних чинників:
а) від показника максимальної кількості рухів за 10с 
(теппінг - тесту) – для успішного тренування він має 
бути великим;
б) від помилки відтворення заданого темпу рухів – 
вона має бути малою;
в) від відношення зручної кількості рухів до 
максимальної – для успіху потрібен високий 
показник;
г) від фізичного самопочуття і бажання тренуватись – 
ці показники повинні бути високими.

4) Отримані результати свідчать про те, що, чіт-
кість установки спортсмена на конкретний вид спор-
тивної діяльності є одним із головних чинників у її 
успішності. Для прогнозування успішності трену-

вання необхідно здійснювати діагностику показників 
швидкості, точності, стабільності та активності рухів 
і реакцій і самооцінку психічних станів спортсмена.

Перспективою подальших досліджень може бути 
виявлення діагностики чинників, які можна буде ви-
користовувати для прогнозування успішності спор-
тивної діяльності у різних видах спорту.
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Биоритмическая адаптация организма в условиях 
занятий по физическому воспитанию

Сикура А.И.
Национальный педагогический университет имени Н.П. Драгоманова

Аннотации:
Изучается проблема адаптации орга-
низма к резкой смене видов деятель-
ности на занятиях по физическому вос-
питанию (от состояния гиподинамии к 
интенсивным физическим нагрузкам). 
Должное внимание уделяется усло-
виям синхронизации фазовых физио-
логических ритмов и совмещению 
их с ритмом предстоящих действий. 
Показана необходимость учета био-
ритмической активности организма 
учащегося при проведении занятий по 
физическому воспитанию, что отвеча-
ет задаче сохранения и укрепления 
здоровья учеников. Скорректирована 
методика физического воспитания в 
сторону индивидуального выражения 
внутренних волновых колебаний и рит-
мичности движений. 

Сікура А.Й. Біоритмічна адаптація 
організму в умовах занять з фізично-
го виховання. Досліджується пробле-
ма адаптації організму до різкої зміни 
видів діяльності на заняттях з фізично-
го виховання (від стану гіподинамії до 
інтенсивних фізичних навантажень). 
Належна увага приділяється умовам 
синхронізації фазових фізіологічних 
ритмів і співставленню їх з ритмом 
очікуваних дій. Показана необхідність 
урахування біоритмічної активності ор-
ганізму учня під час проведення занять 
з фізичного виховання, що відповідає 
меті збереження й зміцнення здоров’я 
молоді. Скореговано методику фізич-
ного виховання убік індивідуального 
вираження внутрішніх хвильових коли-
вань і ритмічності рухів. 

Sikura A.J. Biorhythmic adaptation of 
organism in the conditions of exercis-
es. The problem of adaptation of organism 
is studied to the sharp changing types of 
activity with exercises on physical training 
(from the state of hypodynamia to the in-
tensive physical loadings). Due attention 
is spared the terms of synchronization of 
phase physiological rhythms and combi-
nation them with the rhythm of forthcom-
ing actions. The necessity of taking into 
account of biorhythmic activity of organ-
ism is rotined studying during the lead-
through of employments on exercises. 
It answers the task of maintainance and 
strengthening of health of students. The 
method of exercises is adjusted toward 
individual expression of internal wave vi-
brations and rhythm of motions. 

Ключевые слова:
физическая нагрузка, адаптация, био-
логический ритм, методика обучения, 
организация занятий, синхронизация, 
здоровье.
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Введение.1

Педагогический процесс физического воспитания 
(культуры) постоянно совершенствуется. Периоди-
чески меняется программа для младшего и старшего 
возраста учащихся средних школ, колледжей, гимна-
зий, студентов ВУЗов. Одновременно меняются виды 
и нормативные требования по физической подготовке 
в сторону повышения показателей, а если обнаружи-
ваются системные нарушения в состоянии здоровья 
занимающихся в процессе занятий, то вопрос измене-
ния нормативов может иметь дискуссионный харак-
тер, или они пересматриваются. 

Известно, что занимающиеся каждый день по 4-5 
часов проводят в сидячей позе, а физическими упраж-
нениями занимаются лишь 1-2 раза в неделю. Все это 
может превратиться в стресс для организма. Сам по 
себе резкий переход к состоянию двигательной актив-
ности может вызвать сбой в биоритме занимающихся, 
также, как и возвращение в спокойное состояние [3, 
4]. Ученые США определили, что физическая нагруз-
ка, полученная в режиме одного раза в неделю, дей-
ствует негативно на состояние здоровья и приносит 
больший вред, чем полное ее отсутствие. Их предло-
жение сводится к обязательным минимальным двум 
занятиям в неделю. Идеальный же вариант - 3-4 за-
нятия в неделю. 

Наблюдения показывают, что преподаватели по 
физическому воспитанию в основном проводят за-
нятия по стандартной схеме. Ими не учитываются 
внешние признаки, которые на первый взгляд могут 
не определяться, но показывающие отклонения в са-
мочувствии или состоянии здоровья занимающихся, 
отклонении в их внутренних резонансных колеба-
ниях (с помощью простых методов), вызывающие 
нарушения в работе организма во время или после 
© Сикура А.И., 2010

нагрузки. В профильных ВУЗах в методике препо-
давания не уделяется должное внимание знаниям об 
особенностях биологических ритмов человека. Это 
еще раз подчеркивает, что необходимо пересматри-
вать методику обучения и учитывать полный режим 
дня, а также обязательность адаптационного периода 
при переходе от одного вида деятельности к другой. 
Проблема состоит в том, что организация занятий не 
учитывает время на адаптацию организма. Вместе с 
этим психологическая нагрузка может существенно 
влиять на нервную систему, подавлять ее и препят-
ствовать перестройке или настраиванию на другой 
вид деятельности [1]. Т.е. организм разорганизован, а 
это значит, что: 1. психологическое состояние еще не 
успело перестроиться и «пребывает» в предыдущем 
режиме деятельности 2. резкий переход от многоча-
сового сидения к краткой интенсивной двигательной 
активности 3. обратный переход от краткой двига-
тельной активности опять к сидячей позе. Возникает 
вопрос, насколько организм может адаптироваться к 
разным видам деятельности за короткое время, если 
учесть, что занимающиеся – это молодые люди, и их 
возрастной период имеет особенности биологических 
ритмов и процессов. Соответственно при одинаковых 
условиях неоднократного выполнения задания препо-
давателя учащиеся могут показывать разные результа-
ты. В этом явлении, а именно в разбросе результатов, 
проявляются нетривиальные космофизические кор-
реляции. Многолетние исследования группы ученых 
под руководством С.Э.Шноля установили достовер-
ную зависимость непостоянства результатов от харак-
теристики Солнечной активности [7]. Таким образом, 
знания о биоритмических изменениях и их влиянии на 
функциональные системы, имеющие свои собствен-
ные частоты волновых колебаний, и синхронизирую-
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щиеся между собой, могут изменить понимание не-
обходимости нового подхода к проведению занятий, 
что в конечном итоге преследует цель сохранения и 
укрепления здоровья подрастающего поколения. 

Мы считаем, что на основе изучения биоритмов 
организма, его структурных волновых колебаний 
можно существенно сократить время переходного 
адаптационного периода от одного вида деятельности 
к другому, иногда совершенно противоположному, из-
бегая при этом отклонений в нормальном физиологи-
ческом состоянии. 

Исследования проводились согласно Плана внедре-
ния Госстандарта высшего образования «Подготовка 
учителей по основам здоровья» национального педа-
гогического университета имени Н.П.Драгоманова. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - скорректировать методику физиче-

ского воспитания в сторону индивидуального выра-
жения внутренних волновых колебаний занимающих-
ся и ритмичности движений. 

Задачи работы – проанализировать работы веду-
щих специалистов по бинауральному биению и био-
логическим ритмам человека; определить влияние 
бинаурального ритма и биоритмической активности в 
процессе физического воспитания – определить спо-
собы адаптации организма к изменениям биоритми-
ческой активности.

В работе использовались эмпирический метод, 
сравнительный анализ, опрос; предметом исследова-
ния был учебный процесс по физическому воспита-
нию.

Результаты исследования. 
На адаптацию организма человека влияет биоло-

гическая ритмичность (изменение функциональных 
систем) и бинауральное биение (способность мозга, 
которую можно и нужно использовать для своего 
развития) [1,2]. Здоровье определяется взаимосла-
женностью множества биологических ритмов, кор-
реляционными отношениями между значениями фи-
зиологических параметров (давление систолическое, 
диастолическое, удары сердца пульс на запястьях 
обеих рук на сонной и бедренной артериях перекрест-
ным методом и т.д.), совершенствованием фазовой 
архитектоники биоритмической системы, ее отноше-
ния к воздействиям внешней среды, т.е. оптимальный 
уровень биоритмической адаптации. Исследования 
Т.К.Бреуса показали, что возмущения, генерирован-
ные солнечной активностью, нарушают обычное те-
чение собственных ритмов и создают их десинхро-
низацию с внешними условиями, или адаптивную 
стресс-реакцию [3]. Для больного или ослабленного 
организма подобные сдвиги могут оказаться не столь 
безобидными, как для здорового. Реакция челове-
ческого организма на возмущения в среде обитания 
представляют собой нарушения в механизмах регуля-
ции внутренней структуры согласования ритмов всех 
уровней организма. При этом страдают сердечно-
сосудистая и нервная системы. 

Ведущим «колебателем» является сердце, которое 
согласовывает различные процессы гомеостаза с вза-

имодействием с факторами среды. Поэтому важным 
для здоровья является выполнение движений в со-
гласовании с биением сердца, которое в свою очередь 
синхронизируется с колебанием других функциональ-
ных систем. Слон, черепаха двигаются в сочетании с 
темпом своего пульсового ритма медленнее остальных 
животных, собаки и кошки, у которых пульсовой ритм 
повышен, отличаются от других повышенной двига-
тельной активностью. У них постоянный биоритм и 
большинство из них доживает до своего предельно-
го биологического возраста. Биологические ритмы в 
определенной степени есть не что иное, как отраже-
ние колебаний уровня обмена веществ и энергии [3,6]. 
Каждый человек также имеет присущий ему жизнен-
ный биоритм, но внешние воздействия часто влияют 
на его изменение, а накопление действия таких нега-
тивных факторов может в какой-то момент привести к 
нарушению работы организма. В большинстве случа-
ев причиной является сам человек. Основное влияние 
на биоритмы оказывает психическая составляющая, 
двигательная активность, питание, экология, сбои в 
повседневном режиме. Зачастую организм не успе-
вает адаптироваться к этим изменениям, что часто и 
приводит к ухудшению здоровья.

Изучение многих случаев обмороков, внезапной 
потери сознания, ухудшения общего состояния и т.п. 
(чего у животных практически не наблюдается) пока-
зало, что основной причиной является психическое, 
двигательное перенапряжение, резко переходящее в 
расслабленное состояние, на что сосуды реагируют 
соответственно. Поэтому биоритмическая адаптация 
должна проходить через подготовительный этап, т.е. 
до нагрузки, и тем более во время нагрузки, и после 
нее, учитывая, что устойчивость его к внешним воз-
действиям у каждого человека индивидуальна [1,5,6]. 

Преподаватели, кроме того, что их функция со-
стоит в профессиональном проведении занятия, 
должны знать, насколько качественно учащиеся его 
воспринимают. Психика по разным причинам может 
не воспринимать информацию, что само по себе явля-
ется ранним признаком возможной угрозы здоровью. 
Особенно, когда учащийся возбужден или подавлен, 
перенапряжен, испытывает страх, волнение, у него 
тахикардия, затрудненность дыхания, сухость во рту, 
спазмированное глотание и т.д. Однако это может 
явно и не проявляться, т.е. иметь скрытый характер. 
Наличие такого психомоторного состояния у учащих-
ся на занятиях по физическому воспитанию, танцам 
должно насторожить преподавателя. Психическое 
перевозбуждение, а именно, ускоренное прохожде-
ние нервных импульсов, повышает уровень волновых 
внутренних колебаний в организме и накладывает-
ся на мышечное напряжение. Организм находится в 
стрессовом состоянии, однако долго так продолжать-
ся не может. Срабатывает защитная реакция организ-
ма, т.е. наступает спад физиологических показателей, 
или резкое расслабление, которое вызывает расшире-
ние сосудов и, соответственно, снижение (падение) 
артериального давления. Такое состояние является 
угрожающим и требует оказания незамедлительной 
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медицинской помощи. 
Учебный процесс – это модель коллективных от-

ношений, при которых ценным и значимым являет-
ся индивидуальный подход. Методика должна быть 
приемлемой для всех учащихся и учитывать их ин-
дивидуальные особенности, т.е. разную степенью 
устойчивости. Резонансное взаимодействие повыша-
ет электрическую активность мозга и приводит к по-
явлению электрических волн, частота которых зави-
сит от активности нейронов и может резко меняться 
при взаимодействии с внешними системами. Поэтому 
сигналы, окружающие нас, и бинауральный ритм, по 
мнению А.М.Кузина, вступают во взаимодействие. 
При восприятии организмом бинаурального ритма в 
каждом из полушарий головного мозга возникает вол-
на одинаковой частоты и амплитуды, т.е. бинаураль-
ный ритм способствует синхронизации полушарий 
и налаживанию межполушарные нервные связи на 
нужную частоту [5]. Соответственно, важным явля-
ется соблюдение методики обучения, чтобы настрой 
на получении информации не диссонировал с други-
ми внешними воздействиями. Умение настроить уча-
щихся на получение информации с помощью внеш-
них сигналов, учитывая и совмещая их с внутренними 
волновыми частотами, является показателем высоко-
го профессионализма преподавателя, который несет 
ответственность за здоровье учащихся. 

На настроение учащихся влияет тема занятия, при 
необходимости его можно повысить, воздействуя зву-
ковыми сигналами (музыкальным сопровождением) 
или голосовыми командами. Этим достигается син-
хронизация электрической проводимости обоих по-
лушарий, т.е. синхронизация бинаурального ритма. 
Например, перед бегом музыка подбирается под ритм 
частоты дыхания, плавность разминочных движений 
с постепенным увеличением ритма. Затем непосред-
ственно бег сопровождается ритмичной движению ног 
музыкой или одновременным коллективным шумным 
выдохом, производимым каждые 3-4 шага, а на 12-м 
шаге – резким возгласом одновременно с выдохом. 

Для организации проведения занятий (того же 
бега) возможно делить группу на подгруппы, как 
юношей, так и девушек, которые имеют схожие физи-
ческие данные. Таким образом, каждая группа будет 
двигаться в своем ритме, совпадающем с бинаураль-
ным биением. Всегда находятся лидеры, которые зада-
ют ритм движения, произносят возгласы. Наблюдения 
показали, что результаты такого коллективного бега 
были лучше, выше по сравнению с индивидуальным. 
По мере прохождения дистанции ритм движений в 
соответствии с подобранной музыкой необходимо по-
степенно снижать, что способствует нормализации 
дыхания. В результате пульс, дыхание и общее со-
стояние улучшаются, утомляемость снижается. Дан-
ный метод проведения занятий можно оценивать как 

эффективное восстановительное средство. Такой же 
метод можно применять при силовых упражнениях.

Выводы. 
Анализ исследовательских работ ведущих спе-

циалистов показал, что биоритмическая активность 
организма человека может существенно меняться под 
влиянием внешних воздействий, вследствие чего мо-
жет нарушаться синхронизация фазовых физиологи-
ческих ритмов. Так же как и бинауральные биения, 
которые способствуют активизации, синхронизации 
работы нейронов обоих полушарий головного мозга, 
и оказывают существенное влияние на работу функ-
циональных систем организма.

Было установлено, что организм лучше адаптиру-
ется к изменениям биоритмов под влиянием бинау-
рального воздействия. Использование бинауральных 
средств воздействия должно учитывать биоритм ды-
хания, пульса, синхронизируя их с ритмом движений.

Установлено, что двигательная активность как 
внешний фактор возбуждает частоту волновых ко-
лебаний в организме, и их объединение с психоло-
гическими внешними воздействиями влияет на био-
ритмическую активность. Перенапряжение двух 
составляющих (психологической и двигательной) 
приводит к сбою в работе систем организма и может 
угрожать здоровью.

Каждый период занятий по физическому воспи-
танию (до, во время и после физической нагрузки) 
подлежит адаптированию – совмещению их с ритмом 
предстоящих действий. Таким образом, достигается 
синхронизация работы всех систем организма с внеш-
ними воздействиями.

Дальнейшие исследования представляют инте-
рес в сфере изучения влияния фитотерапевтических 
средств на биоритмическую и двигательную актив-
ность.
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индивидуальный анализ соревновательной 
деятельности представителя мировой элиты 
плавания на дистанции 200 метров брассом

Скирене В. 
Литовская академия физической культуры 

Аннотации:
Представлен анализ особенностей со-
ревновательной деятельности одно 
из лучших спортсменов. Основным 
достоинствами соревновательной 
деятельности спортсмена является 
умение развивать высокую скорость 
проплывания стартового отрезка, дис-
танции и финишного отрезка. При этом 
отмечается низкий темп движений при 
очень длинном гребке. К недостаткам 
можно отнести довольно долгое пре-
бывание спортсмена на стартовой тум-
бочке, значительное падение скорости 
выполнения поворотов по ходу дис-
танции. Доказано, что систематичный 
и постоянный анализ соревнователь-
ной деятельности является важным 
средством управления тренировочным 
процессом. Информация о деятельно-
сти спортсмена на соревнованиях при 
определенных условиях может быть 
основанием для постановки цели и за-
дач подготовки, выбора средств и ме-
тодов их реализации.

Скирене В. Індивідуальний аналіз 
змагальної діяльності представника 
світової еліти плавання на дистанції 
200 метрів брасом. Представлено ана-
ліз особливостей змагальної діяльності 
одне із кращих спортсменів. Основним 
достоїнствами змагальної діяльності 
спортсмена є вміння розвивати високу 
швидкість подолання стартового відріз-
ка, дистанції й фінішного відрізка. При 
цьому відзначається низький темп рухів 
при дуже довгому гребку. До недоліків 
можна віднести досить довге перебу-
вання спортсмена на стартовій тумбоч-
ці, значне падіння швидкості виконання 
поворотів по ходу дистанції. Доведено, 
що систематичний і постійний аналіз 
змагальної діяльності є важливим за-
собом управління тренувальним проце-
сом. Інформація про діяльність спортс-
мена на змаганнях за певних умов може 
бути основою для постановки мети й 
завдань підготовки, вибору засобів і ме-
тодів їхньої реалізації.

Skyriene V. Individual analysis the 
competitive activity indicators of 
elite swimmer in a distance of 200 m. 
breaststroke. The analysis of features 
of competition activity is presented one 
of the best sportsmen. Basic dignities of 
competition activity of sportsman there is 
ability to develop high-rate of swimming of 
the starting cutting-off, distance and finish 
cutting-off. The low rate of motions is thus 
marked at a very long stroke. To failings it 
is possible to take the enough long stay of 
sportsman on a starting stand, consider-
able falling of speed of implementation of 
turns on motion distance. It is well-proven 
that a systematic and permanent analy-
sis of competition activity is the important 
mean of training process control. Informa-
tion about activity of sportsman on com-
petitions at certain terms can be founda-
tion for raising of purpose and tasks of 
preparation, choice of facilities and meth-
ods of their realization.

Ключевые слова:
плавание, соревновательная дея-
тельность, технические действия. 

плавання, змагальна діяльність, тех-
нічні дії. 

swimming, competition activity, technical 
actions.

Введение. 1

Эффективность тренировочного процесса про-
является в результате, достигнутом спортсменом на 
соревнованиях. Именно в этих условиях наиболее 
четко проявляются сильные и слабые звенья подго-
товленности атлетов. Доказано, что систематичный и 
постоянный анализ соревновательной деятельности 
является важным средством управления тренировоч-
ным процессом. 

Информация о деятельности спортсмена на со-
ревнованиях при определенных условиях может быть 
основанием для постановки цели и задач подготовки, 
выбора средств и методов их реализации [2]. Инди-
видуальный анализ соревновательной деятельности 
позволяет объективно оценить слабые звенья подго-
товки и наметить направления для ее дальнейшего со-
вершенствования. 

Работа выполнена по плану НИР Литовской акаде-
мии физической культуры. 

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

соревновательной деятельности представителя миро-
вой элиты плавания, бронзового призера Чемпионата 
мира 2009 г. на дистанции 200 м брассом, Гедрюса Ти-
тяниса. 

Выбор объекта исследования был не случайным, 
так как можно говорить о существовании литовской 
школы брассистов. Именно в этом способе плавания 
представители республики Лина Качюшите и Робер-
тас Жулпа стали чемпионами олимпийских игр в Мо-
скве, (1980). Арвидас Юозайтис завоевал бронзовую 

© Скирене В. , 2010

медаль олимпиады в Монреале (1976). Лина Качюши-
те стала рекордсменкой и чемпионкой мира в Берлине 
(1978).

Методы и организация исследования. При анализе 
показателей соревновательной деятельности исполь-
зовались данные участников финального заплыва чем-
пионата мира по плаванию 2009 г. в Риме, собранные 
представителями института спортивной медицины и 
спортивной науки «Antonio Venerando» [11]. Получен-
ные результаты обработаны с помощью методов ста-
тистического анализа, используя программный пакет 
Microsoft®Excel 2003. Рассчитаны среднегрупповые 
величины (X ), среднеквадратичные отклонения от 
средних (d) и коэффициент вариации (VA%). 

Результаты исследования и их обсуждение.
При использовании термина “соревновательная 

деятельность“ пловца имеем в виду действия спор-
тсмена в соревновательном заплыве от момента стар-
тового сигнала до момента касания им финишного 
щита. Так как набор технических действий в плава-
нии очень ограничен, спортивный результат может 
рассматриваться как сумма длительности старта, 
„чистого“ плавания, поворота(ов) (если необходим) и 
финиша. Значимость каждого вида деятельности для 
конечного результата различна и недостатки при вы-
полнении одной могут быть компенсированы отлич-
ным владением и исполнением другой. 

За последние два олимпийских цикла результаты 
на дистанции 200 м брассом на чемпионатах Евро-
пы достоверно улучшились с 2.15,73 до 2.12,2 мин. 
[4]. Результаты же финалистов последнего чемпио-
ната Мира оказались на порядок выше (от 2.10,26 до 
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2.07,64 мин., VA%=0,75).
Не касаясь темы спортивных костюмов, произвед-

ших революцию в достижениях пловцов, попытаем-
ся проанализировать особенности соревновательной 
деятельности представителя мировой плавательной 
элиты.

Старт. Стартовый отрезок уникален для пловцов 
при выполнении каждого старта, что затрудняет срав-
нение показателей атлетов. Международные правила 
соревнований обязывают спортсменов показаться на 
поверхности воды при пересечении 15-ти метровой 
(от стартовой линии) отметки. 

Проведенными ранее исследованиями было уста-
новлено, что длительность старта в плавании имеет 
сильную корреляционную связь с конечным результа-
том на дистанции, особенно в спринтерских номерах 
программы [3; 4; 5; 6; 7; 8].

Анализ особенностей выполнения старта участ-
никами Олимпийских игр 2000 г. показал что, спор-
тсмены, преодолевавшие значительную часть отрезка 
под водой, демонстрировали более высокую старто-
вую скорость [8]. Таким образом преимущество перед 
соперниками имели те, чьи физические данные и со-
ответствующая подготовленность позволяла дольше 
продвигаться в подводном положении.

Практика последних лет свидетельствует о неу-
клонном росте количества спортсменов, удлиняющих 
(в рамках правил соревнований) подводную часть 
дистанции. Именно изменения в технике и тактике 
выполнения старта повлияли на рост средней скоро-
сти проплывания стартового отрезка на дистанции 
200 м брассом сильнейшими пловцами Европы с 2,01 
до 2,10 м/с [4].

Проведенный анализ соревновательной деятель-
ности финалистов чемпионата мира 2009 г. свидетель-
ствует, что их средняя стартовая скорость оказалась 
на много выше (2,22±0,06 м/с; VA%=2,63), чем средняя 
скорость финалистов европейских чемпионатов. Ге-
дрюс Титянис по скорости преодоления стартового 
отрезка (2,23 м/с) уступил лишь другому бронзовому 
призеру чемпионата – Кристиану Шпренгеру (2,26 
м/с) и занявшему пятое место Брентону Рикарду (2,33 
м/с). Если учесть, что показатель продолжительно-
сти действий на тумбочке, обозначаемый в соревно-
вательных протоколах пловцов как “reactions time”, 
представителя Литвы был на много хуже, чем осталь-
ных участников финального заплыва (за исключением 
победителя – Даниэля Гюрта), то можно утверждать, 
что его действия после «отрыва» от стартовой тумбы 
до момента пересечения 15-ти метровой отметки от-
личались высокой эффективностью. Подтверждением 
этому может служить тот факт, что по показателю “re-
actions time” Гедрюс Титянис делил в заплыве лишь 
7-8 места, а после преодоления стартового отрезка 
стал третьим (рис. 1). 

„Чистое“ плавание. Анализ величин средней дис-
танционной скорости финалистов свидетельствует, 
что по данному показателю литовский пловец усту-
пил лишь серебреному медалисту чемпионата Эрику 
Шанте, (рис.2).

Учитывая, что одну и ту же скорость можно раз-
вить при различных сочетаниях длины гребка и тем-
па, попытаемся сравнить величины этих параметров у 
финалистов чемпионата. 

Исследованиями Kennedy и др., (1990) установле-
но, что спортивный результат в плавании находится 

Рис. 1. Продолжительность действий на тумбочке (reactions time) и скорость преодоления стартового от-
резка финалистами чемпионата мира 2009 г. на дистанции 200 м брассом.
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в довольно большой зависимости от средней длины 
гребка (r=-0,76). В свою очередь уровень корреляци-
онной связи между длиной гребка и темпом движе-
ний на дистанциях разной длины может достигать 
0,8. Чаще всего при увеличении одного показателя, 
уменьшается другой. 

По данным Клешнева В. (2001) с 1976 по 2000 г. 
спортивные результаты прогрессировали как в жен-
ском, так и мужском плавании. Наибольшие приро-
сты скорости отмечались именно в плавании брассом 
(5,7%). Спортсмены значительно увеличили длину 
«шага» (33,5%) и снизили темп движений (20,1%). 

Выявленные тенденции позволили утверждать, что 
повышение скорости за счет удлинения гребка – имен-
но тот путь, следуя которым можно ожидать достиже-
ния более высоких результатов в плавании.

Проведенный ранее анализ соревновательной дея-
тельности пловцов–мужчин элиты Европы на дис-
танции 200 м брассом позволяет утверждать, что под-
готовка именно такой направленности преобладала в 
их тренировочном процессе на протяжении двух по-
следних олимпийских циклов. Темп движений фина-
листов варьировал в пределах 38,17–40,25 цикл/мин., 
длина гребка – от 2,14 до 2,25 м [4]. 

Рис. 2. Показатели соревновательной деятельности финалистов и призеров чемпионата мира 2009 г. на 
дистанции 200 м брассом.
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Аналогичные параметры соревновательной дея-
тельности финалистов чемпионата мира в Риме на 
дистанции 200 м брассом колебались в пределах 
35,81±2,64 цикл/мин. и 2,50±0,19 м соответственно, 
что на порядок отличается от показателей пловцов 
«старого света». Представители мировой элиты  бо-
лее существенно, чем элита Европы, снизили темп 
движений и увеличили длину гребка, развив при этом 
среднюю скорость плавания 1,48±0,02 м/с (против 
1,45±0,02м/с). Представителем европейского плава-
ния является и Гедрюс Титянис. Однако «гладкое» 
плавание литовского атлета заметно отличалось от 
остальных участников финального заплыва (рис.3).

Даже на фоне всех финалистов спортсмен выде-
лялся умением удерживать высокую скорость за счет 
еще более низкого темпа движений и самого длинно-
го гребка. Уже на первом отрезке дистанции плывя 
вторым он выполнил лишь 32,6 цикл/мин. при длине 
гребка 2,91 м. Темп его движений и длина гребка зна-
чительно отличались не только от таковых победителя 
и призеров, но и от среднегрупповых значений фина-
листов чемпионата (табл. 1). При одинаковой с побе-
дителем средней скорости проплывания дистанции 
(1,49 м/с)  средний темп его движений был ниже на 6 
цикл/мин, а средняя длина гребка больше на 0,5 м.

Подобная тенденция сохранилась и до конца дис-
танции. Темп движений колебался в пределах 33,3–29,7 
цикл/мин., соответственно длина гребка варьировала 
от 2,65 до 2,92 м. Незначительное повышение темпа и 
снижение длины гребка, т.е. приближение к средним 

значениям финалистов отмечалось на втором отрезке. 
Это уменьшило среднегрупповую вариацию пара-
метров (VA%=5,74 и VA%=5,90 соответственно). Наи-
меньший темп движений и самый длинный гребок 
спортсмен продемонстрировал на последнем отрезке 
дистанции, причем развитая им скорость практически 
была равна скорости остальных призеров чемпиона-
та и превышала среднегрупповую. Учитывая то, что 
длинный гребок требует от пловца больших усилий, 
увеличивающих уровень содержания молочной кис-
лоты в организме, можно констатировать, что Гедрюс 
Титянис обладает отличными функциональными воз-
можностями, позволившими ему продемонстрировать 
один из лучших результатов в мире.

Повороты. Старание спортсменов удлинить часть 
дистанции, которую можно преодолеть вод водой, не 
оставило в стороне технику и тактику выполнения 
поворотов. Чем длиннее сама дистанция, тем больше 
возможность сделать это, так как увеличивается 
количество поворотов, которые должен выполнить 
пловец.

Mason & Cossor (2001) установили, что скорость 
преодоления поворотов на дистанции 200 м брассом 
коррелирует со средней скоростью плавания на 
дистанции (r=0,67). 

Проведенный ранее анализ результатов сильнейших 
пловцов Европы свидетельствует, что на протяжении 
2000-2008 г.г. средняя скорость выполнения поворотов 
на дистанции возросла с 1,53 до 1,60 м/с [4]. На по-
следнем же чемпионате мира средняя скорость вы-

Таблица 1
Динамика скорости плавания, длины и темпа гребков на дистанции 200 м брассом призеров и финалистов 

чемпионата мира 2009 г.

Параметры Gyurta 
(I)

Shanteau 
(II)

Sprenger 
(III)

Тitenis 
(III) X (8) d VA%

Скорость проплывания первого отрезка, 
м/с 1,57 1,57 1,60 1,58 1,57 0,02 1,17

Скорость проплывания второго отрезка, 
м/с 1,45 1,51 1,47 1,47 1,47 0,02 1,54

Скорость проплывания третьего отрезка, 
м/с 1,49 1,49 1,47 1,47 1,46 0,03 2,00

Скорость проплывания четвертого от-
резка, м/с 1,46 1,46 1,45 1,45 1,42 0,04 2,48

Средняя скорость плавания, м/с 1,49 1,51 1,49 1,49 1,48 0,02 1,30
Темп проплывания первого отрезка, 
цикл./мин. 41,10 36,85 39,25 32,60 37,56 2,71 7,21

Темп проплывания второго отрезка, 
цикл./мин. 37,05 36,20 35,90 33,30 35,00 2,01 5,74

Темп проплывания третьего отрезка, 
цикл./мин. 40,00 38,25 37,05 31,60 36,06 3,33 9,24

Темп проплывания четвертого отрезка, 
цикл./мин. 37,05 34,95 35,05 29,70 34,65 3,07 8,86

Средний темп, цикл./мин. 38,80 36,60 36,80 31,80 35,81 2,64 7,37
Длина гребка на первом отрезке, м 2,30 2,56 2,45 2,91 2,52 0,20 7,80
Длина гребка на втором отрезке, м 2,34 2,51 2,46 2,65 2,52 0,15 5,90
Длина гребка на третьем отрезке, м 2,23 2,33 2,38 2,78 2,45 0,23 9,44
Длина гребка на четвертом отрезке, м 2,36 2,50 2,50 2,92 2,48 0,24 9,71
Средняя длина гребка, м 2,31 2,48 2,44 2,81 2,50 0,19 7,54
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полнения поворотов участниками финального заплы-
ва была значительно выше и варьировала от 1,66 до 
1,69 м/с. Представитель Литвы по скорости выполне-
ния первых двух поворотов отставал только от побе-
дителя, на последнем же он проиграл и серебрянному 
медалисту чемпионата (табл.2). Именно это отстава-
ние (по времени оно составляет 0,17 с) явилось одной 
из причин того, что спортсмен не смог подняться на 
более высокую ступень пъедестала.

Финиш. 
Исследованиями Mason и Cossor (2001) 

установлено, что наибольшее влияние на конечный 
результат на дистанции 200 м брассом оказывает 
как средняя скорость, которую спортсмен развивает 
на дистанции (r=0,78), так и на финишном отрезке 
(r=0,61). 

Анализ проплывания финишного отрезка показал, 
что за два последних олимпийских цикла скорость 
на финише сильнейших пловцов Европы возросла с 
1,36 до 1,40 м/с [4].Средняя скорость финиширования 
финалистов чемпионата мира – 1,37±0,07 м/с (VA% 
4,81). Лишь два спортсмена – победитель чемпиона-
та Даниэль Гюрта и завоевавший бронзовую награду 
Гедрюс Титянис, сумели на финише развить скорость, 
на порядок превышающую среднегрупповую 
(соответственно 1,47 и 1,45 м/с). (табл. 2). Это еще раз 
свидетельствует об отличных функциональных воз-
можностях  литовского атлета.

Выводы. 
Основным достоинствами соревновательной 

деятельности представителя Литвы Гедрюса Титяниса, 
позволившими ему завоевать бронзовую медаль 
чемпионата мира 2009 г., является умение развивать 
высокую скорость проплывания стартового отрезка, 
дистанции и финишного отрезка за счет низкого темпа 
движений при очень длинном гребке. К недостаткам 
можно отнести довольно долгое пребывание 
спортсмена на стартовой тумбочке и значительное 
падение скорости выполнения поворотов по ходу 
дистанции.

Таблица 2
Динамика скорости выполнения поворотов и финиширования призеров и финалистов чемпионата мира 2009 

г. на дистанции 200 м брассом

Параметры Gyurta 
(I)

Shanteau 
(II)

Sprenger 
(III)

Тitenis 
(III) X (8) d VA%

Скорость выполнения первого пово-
рота, м/с 1,72 1,70 1,68 1,71 1,70 0,01 0,82

Скорость выполнения второго пово-
рота, м/с 1,71 1,67 1,67 1,70 1,69 0,04 2,37

Скорость выполнения третьего пово-
рота, м/с 1,64 1,62 1,57 1,59 1,60 0,02 1,56

Средняя скорость выполнения пово-
ротов, м/с 1,69 1,66 1,64 1,67 1,66 0,02 1,36

Скорость финиширования (5 м), м/с 1,47 1,35 1,38 1,45 1,37 0,07 4,81

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем соревно-
вательной деятельности в плавании на дистанции 200 
метров брассом.
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Вплив занять фізичними вправами на вікові зміни 
та темпи старіння організму у жінок 30-50 років

Сорокіна С.О.
Кременчуцький державний університет  імені Михайла  Остроградського

Анотації:
Розроблено спеціальну про-
граму позитивного впливу на 
загальний стан організму жінок. 
Проведено аналіз спеціаль-
ної літератури. У експерименті 
приймали участь 26 жінок у віці 
30-50 років. Розроблено прак-
тичні рекомендації щодо занять 
фізичними вправами. Запропо-
новано використання оздоров-
чого бігу та ходьби, дихальні 
вправи, загально-розвиваючі 
вправи під музичне супрово-
дження, заняття з хатха-йоги. 
Зафіксовано позитивні зміни 
у показниках функціонального 
стану серцево-судинної системи 
та нервової системи.

Сорокина С.А. Влияние занятий физиче-
скими упражнениями на возрастные из-
менения и темпы старения организма у 
женщин 30-50 лет. Разработана специальная 
программа положительного влияния на об-
щее состояние организма женщин. Проведен 
анализ специальной литературы. В экспери-
менте принимали участие 26 женщин в воз-
расте 30-50 лет. Разработаны практические 
рекомендации относительно занятий физи-
ческими упражнениями. Предложено исполь-
зование оздоровительного бега и ходьбы, 
дыхательные упражнения, общеразвивающие 
упражнения под музыкальное сопровожде-
ние, занятие хатха-йогой. Зафиксированы по-
ложительные изменения в показателях функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой 
системы и нервной системы.

Sorokina S.A. Influence of 
employments physical exercises on 
age-dependent changes and rates of 
senescence of organism for women 30-
50 years. The special program of positive 
influence is developed on the general 
state of organism of women. The analysis 
of the special literature is conducted. In 
an experiment 26 women took part in age 
30-50 years. Practical recommendations 
are developed in relation to employments 
by physical exercises. The use at health 
run and walking, respiratory exercises, 
exercises under musical accompaniment, 
engaged in yoga, is offered. Positive 
changes are fixed in the indexes of the 
functional state of the cardiovascular 
system and nervous system.
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Вступ.1

Якщо спробувати дати визначення віку, то його 
можна позначити як тривалість існування організму 
від моменту народження до тепер. Існує поняття ка-
лендарного (паспортного) і біологічного віку. Кален-
дарний вік виміряється кількістю обертань Землі на-
вколо Сонця і виражається в календарній шкалі. 

Однак, календарний вік не може служити повною 
мірою показником здоров’я, працездатності, якості 
життя обличчя того самого року народження. Добре 
відомо, що навіть зовнішній вигляд людей одного ка-
лендарного віку буває настільки різним, що орієнтова-
не визначення віку може бути помилковим. У зв’язку 
з цим для оцінки життєздатності, функціонального 
стану організму використовується не календарний, 
а біологічний вік, що більш адекватно відбиває міру 
вікових змін організму, його біологічні можливості 
у відношенні майбутнього життя та темпів старіння.  
Одним з факторів, що сприяють збільшенню три-
валості життя, є фізична активність. Найбільше на 
здоров’я людини, а значить і на фізичну активність 
мають вплив умови навколишнього середовища і спо-
сіб життя. Негативні тенденції зниження фізичної ак-
тивності, що призводить до різкого погіршення  стану 
здоров’я населення України пов’язане з мінімальною 
руховою активністю, з нераціональним харчуванням, 
шкідливими звичками, стресами, забрудненням на-
вколишнього середовища. Негативні умови праці і 
повсякденного життя призводять до раннього старін-
ня.  Малорухливий спосіб життя веде за собою велику 
кількість різних захворювань. Природні процеси фор-
мування і старіння організму людини відбуваються 
постійно, нерівномірно і неодночасно.

Все це ставить перед необхідністю вирішувати 
проблему перед передчасним старінням і шукати спо-
соби для його подолання.

Саме в цей час на фоні посилення різноманітної 
© Сорокіна С.О., 2010

фізичної активності, як способу компенсації малорух-
ливого способу життя, збільшується кількість жінок, 
які бажають регулярно займаються фізичною культу-
рою, найбільша їх чисельність у віці 30-50 років.

Доведено, що фізичні вправи сприяють поліпшен-
ню роботи серцево-судинної системи, зниженню рів-
ня холестерину, відкладенню якого в судинах приво-
дить до розвитку атеросклерозу, важких захворювань 
серця і головного мозку. Під впливом фізичного на-
вантаження зменшуються темпи і виразність розви-
тку остеопорозу – процесу зменшення кісткової маси 
з віком, збільшується м’язова маса і сила м’язових 
скорочень. 

Останнім часом в сучасній медицині все більше 
уваги приділяється такому критерію оцінки здоров’я, 
як біологічний вік (БВ), що характеризує функціональ-
ний стан організму і відображає загальну «життєздат-
ність» особи за деякими показниками об’єктивної та 
суб’єктивної оцінки функціонування та резервних 
можливостей серцево-судинної, дихальної, ЦНС, 
опорно-рухового апарату при врахуванні вікових осо-
бливостей обстежених осіб [1-4].

Всі вікові зміни діляться на три типи: показники 
та параметри, які знижуються з віком; які мало зміню-
ються та які  поступово ростуть.

До першої групи вікових змін відносять скоро-
чувальну можливість міокарду та скелетних м’язів, 
гостроту зору, слуху та працездатність нервових цен-
трів, функцій кишково-шлункових залоз та внутріш-
ньої секреції, активність ферментів та гормонів.

Другу групу показників представляють рівень цу-
кру в крові, кислотно-лужний баланс, мембранний по-
тенціал, морфологічний склад крові та ін.

Достатньо актуальне питання займають вікові змі-
ни в скелетних м’язах, суглобах, які характеризуються 
змінами рухової активності, погіршенню проявів фі-
зичних якостей. Супроводжуються ці зміни атрофією 
м’язів, заміною м’язевих волокон сполучною ткани-
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ною, зменшенням кровопостачання, погіршенням ме-
таболічних процесів в організмі людини. Вікова де-
формація хребців і міжхребцевих дисків призводять 
до розвитку остеохондрозів і радикулітів. У суглобах 
відбуваються деструктивні зміни  хряща, загрубіння 
синовіальної сумки, зменшення синовіальної рідини, 
зниження еластичності зв’язок. Все це сприяє виник-
ненню артритів, артрозів, зменшенню рухливості у 
суглобах, появою болей у суглобах, розриву зв’язок.  

Учені – валеологи [1] стверджують, що діагнос-
тика здоров’я повинна бути комплексною, що вклю-
чає й суб’єктивну оцінку особистості, і об’єктивну 
оцінку стану життєздатності. Тому складовою части-
ною показника біологічного віку є індекс самооцінки 
здоров’я (СОЗ). В.П. Войтенко (1991) розроблено спе-
ціальну анкету, що містить 29 питань. Як об’єктивна 
основа для судження про вірогідність запропонованих 
питань використаний комплекс клінікофізіологічних 
показників.

Відомо, що календарний вік (КВ) не відображає 
дійсного стану організму, а інтегральним показником 
старіння є біологічний вік (БВ) (В. М. Дильман, 1986; 
В. В. Фролькіс, 1998). 

Доведено, що існує тісний зв’язок між віком та 
хворобами. Внаслідок старіння знижуються адапта-
ційні можливості організму, створюючи слабкі місця 
в системі його саморегуляції, полегшуючи розвиток 
ряду хвороб. 

Вікові процеси «зменшують» резервні можливос-
ті організму, що призводять до розвитку патології. І в 
таких випадках методика оцінки ступеня старіння, на 
основі визначення біологічного віку, є однією з досто-
вірних і прийнятних [5-7].

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є визначення та оцінка біо-

логічного віку жінок 30-50 років, а також для покра-
щення фізичної активності жінок 30-50 річного віку, 
які займаються фізичними вправами, розробити та 
обґрунтувати спеціальну програму, яка б мала пози-
тивний вплив на загальний стан організму та загаль-
мовувала темпи його старіння.

У дослідженні приймали участь 26 жінок, які від-
носяться до I і II зрілого віку (30-50років).

Результати дослідження  та їх обговорення 
Для оцінки біологічного віку було використано до-

сить відому та поширену методику обрахунків В. П. 
Войтенка:

АТп = СТ - ДТ

БВ = -1,463+0,415 АТп+0,248 Мт+0,694 СОЗ-0,14 СБ

НБВ=0,581КВ+17,24,

де АТп - пульсовий тиск мм.рт.ст;
СТ - систолічний тиск, мм. рт. ст.;
ДТ - діастолічний тиск мм. рт.ст.;
СБ - статистичне балансування , с.;
СОЗ - суб’єктивна оцінка здоров’я, бал;
Мт - маса тіла, кг;
КВ - вік, років.

За величиною відхилення БВ від НБВ (належний 
біологічний вік) оцінюють темпи старіння організму. 

Дослідження проводились у жовтні 2009 року, од-
разу після набору бажаючих займатись фізичними 
вправами.

Провівши усі необхідні вимірювання та розрахун-
ки, було отримано наступні данні, що наведені у та-
блиці 1.

За результатами дослідження відхилення БВ від 
НВ оцінювали по 5-ти функціональним класам ста-
ріння. Отримані дані дослідження характеризуються 
таким чином: у 55% випадків старіння відбувається 
з прискореним темпом, у 15% - з уповільненим тем-
пом старіння і у 30% - біологічний вік відповідає ка-
лендарному.

Таким чином, 14 досліджуваних жінок мають най-
більший прискорений темп старіння на ранніх стадіях 
розвитку, а найменший – на заключних етапах онтоге-
незу. Слід зазначити, що 55% жінок входять до групи 
з загрозою стану здоров’я.  

Тривалість другого етапу дослідження становить 8 
місяців з періодичністю занять 3 рази на тиждень ( 90 
хв. на заняття). Розроблена спеціальна програма для 
всієї групи жінок 30-50 років включала такі фізичні 
вправи:

1. Загально-розвиваючі вправи під музичне супро-
водження – 50хв.;

2. Дихальні вправи за системою Стрельнікової 
(«Насос», «Левенятко», «Долоньки», «Обійми плечі») 
– 10 хв.;

3. Вправи хатха – йоги для покращення роботи 
серцево-судинної системи, нервової системи (Воїн, 
Коров’яча голова, Міст, Плуг, Трикутник, Розверну-
тий трикутник, Герой, Риба, Полулотос, Верблюд і 
т.д.) – 30 хв. 

Таблиця 1
Оцінка БВ жінок I і II зрілого віку за методикою В. П. Войтенка (n = 26)

Значення відхилення БВ 
від НБВ Групи Оцінка темпів старіння Кількість

% чол.
від(-15)до(-9)

від(-8,9)до(-3)
від(-2,9)до(+2,9)
від(+3)до(+8,9)
від(+9)до(+15)

1

2
3
4
5

Різко уповільнений темп старіння
Уповільнений темп старіння
БВ відповідає КВ
Прискорений темп старіння
Різко прискорений темп старіння

15
30
55

4
8
14
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Контроль за виконанням вправ проводився на по-
чатку занять (ЧСС не більше 150 уд/хв), перед дихаль-
ними вправами та наприкінці не менше 60 уд/хв. За 
результатами досліджень отримали динаміку змін БВ 
у жінок 30-50-річного віку, що наведені у таблиці 2.

Повторне дослідження, яке проводилося через 8 
місяців, засвідчило позитивні зміни після занять за 
спеціальною програмою. 

У ході експерименту, порівнявши початковий ре-
зультат і кінцевий, бачимо, що процент зрушень до-
статній. Це свідчить, що складена спеціальна програ-
ма для жінок першого - другого зрілого віку (30-50 
років) має позитивний вплив на організм і його сис-
теми. 

Висновки.
Аналіз і узагальнення спеціальної літератури дозво-1. 
лив вибрати авторські методики оцінки фізичного 
здоров’я, які не вимагають спеціальної апаратури й 
можуть застосовуватися при дослідженнях у масо-
вій фізичній культурі 
Розподіл БВ на умовні вікові групи й статистичний 2. 
аналіз дозволив встановити, що зі збільшенням БВ 
відбувається напруга регуляторних механізмів та 
зниження рівня резервних можливостей організму, 
які забезпечують фундамент здоров’я.
Використання фізичних вправ за спеціальною про-3. 
грамою, що включають загально-розвиваючі впра-

ви, особливо, дихальні вправи за системою Стрель-
нікової та вправи хатха-йоги, викликають у жінок 
почуття бадьорості, емоційності та можуть сприяти 
збільшенню тривалості життя, що в цілому поліп-
шує їх самопочуття.

Подальші дослідження планується провести з ура-
хуванням довгострокового використання запропоно-
ваної спеціальної програми.
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Таблиця 2
Оцінка БВ жінок I і II зрілого віку за методикою В. П. Войтенка (n = 26)

Значення відхилення 
БВ від НБВ Групи Оцінка темпів старіння

Кількість

% чол.

від(-15)до(-9)

від(-8,9)до(-3)
від(-2,9)до(+2,9)
від(+3)до(+8,9)
від(+9)до(+15)

1

2
3
4
5

Різко уповільнений темп старіння
Уповільнений темп старіння
БВ відповідає КВ
Прискорений темп старіння
Різко прискорений темп старіння

28
56
14

7
14
5
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Корекція статури чоловіків першого зрілого 
віку засобами  оздоровчого фітнесу

Строганов С.В, Копєйко І.Ю.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Розглянуто напрямки пошуку шля-
хів оздоровлення населення зрілого 
віку. У експерименті взяло участь 30 
чоловіків 21-35 років. Чоловіки екс-
периментальної групи проводили 
тренування на основі чотиримісяч-
ної розробленої програми корекції 
та оздоровлення. Спостерігалось 
статистичне значуще розходження 
у працездатності чоловіків експери-
ментальної групи в порівнянні з чо-
ловіками контрольної групи. Також у 
суб’єктивній оцінці власної статури, 
самопочутті на протязі дня, напри-
кінці робочого тижня та після трену-
вання. Заняття за розробленою тех-
нологією більшою мірою спонукало 
чоловіків експериментальної групи 
відмовитися від шкідливих звичок.

Строганов С.В., Копейко И.Ю. Коррекция 
телосложения мужчин первого зрелого 
возраста средствами оздоровительного 
фитнеса. Рассмотрены направления поис-
ка путей оздоровления населения зрелого 
возраста. В эксперименте приняло участие 
30 мужчин 21-35 лет. Мужчины эксперимен-
тальной группы проводили тренировки на 
основе 4-х месячной программы коррекции 
и оздоровления. Наблюдалось статистиче-
ски значимое расхождение в работоспособ-
ности мужчин экспериментальной группы в 
сравнении с мужчинами контрольной груп-
пы. Также в субъективной оценке собствен-
ного телосложения, самочувствии на протя-
жении дня, в конце рабочей недели и после 
тренировки. Занятие по разработанной тех-
нологии большей мерой побуждало мужчин 
экспериментальной группы отказаться от 
вредных привычек.

Stroganov S.V., Kopeyko I.V. Tech-
nology of making healthy and cor-
rection of build of men of the first 
mature age. Directions of search of 
ways of making healthy of population 
of mature age are considered. In an 
experiment 30 men took part 21-35 
years. The men of experimental group 
conducted training on the basis of 4th of 
the monthly program of correction and 
making healthy. There was statistically 
meaningful divergence in the capacity 
of men of experimental group by com-
parison to the men of control group. 
Also in the subjective estimation of own 
build, feel for a day, at the end of work-
week and after training. Employment on 
the developed technology induced the 
men of experimental group a greater 
measure to give up harmful habits.

Ключові слова:
здоров’я, чоловіки,  технологія, 
фітнес, корекція, статура,  працез-
датність, ефективність.

здоровье,  мужчины, технология, фитнесс, 
коррекция, телосложение,  работоспособ-
ность, эффективность, расхождение.

health, men, technology, fitness, 
correction, build, capacity, efficiency, 
divergence.

Вступ. 1

Швидкий темп життя, конкуренція на ринку праці, 
великі емоційні і психологічні навантаження, надмірні 
обсяги інформації, яку необхідно засвоювати для 
підвищення рівня кваліфікації вимагають від сучасних 
чоловіків працездатного віку відмінного здоров’я і 
гарної фізичної форми.

Аналіз літературних джерел засвідчує, що 
фахівці, вивчаючи досвід європейських країн, 
зайняті активними пошуками шляхів оздоровлення 
населення.

В своїх дослідженнях М. Булатова проаналізувала 
європейський досвід впровадження програм, 
направлених на сприяння здоровому способу життя 
населення і зазначила, що такі програми включають 
підвищення рухової активності населення, створення 
необхідної для цього матеріально-технічної бази, 
проведення широких пропагандистських заходів [3].

Вивчаючи науково-методичну і спеціальну літе-
ратуру, ми помітили, що спеціалісти насамперед при-
діляють увагу технологіям оздоровлення і корекції 
статури жінок першого зрілого віку. Так, результати 
дослідження проведеного М. Ріпак вказують на необ-
хідність посилення серед жінок, які займаються ро-
зумовою діяльністю, пропаганди здорового способу 
життя, розробку і впровадження заходів для залучен-
ня жінок-учителів першого зрілого віку до система-
тичних занять фізичною культурою [7]. В свою чергу, 
Т.В. Івчатовою розроблено й апробовано технологію 
корекції статури з урахуванням сагітального профілю 
постави жінок і геометрії мас їхнього тіла, що автор 
пропонує використовувати у процесі організованих 
занять з оздоровчого фітнесу [6]. І.Я. Бродська зі 
співавт. розробили та реалізували експериментальну 
програму кондиційного тренування засобами бодібіл-
© Строганов С.В, Копєйко І.Ю., 2010

дингу з врахування індивідуальних, психологічних і 
морфофункціональних характеристик жіночого кон-
тингенту [2].

З іншого боку фахівці зацікавлені в пошуках не-
традиційних методів оздоровлення чоловіків зрілого 
віку. Б. В. Дикий запропонував і науково обґрунтував 
методику застосування загартовування холодовими 
водними процедурами з урахуванням зміни цикліч-
них природнокліматичних факторів навколишнього 
середовища як складову фізичної реабілітації при 
оздоровчому тренуванні людей першого та другого 
зрілого віку [4]. 

Однак сучасні чоловіки прагнуть не лише зали-
шатися здоровими, але і мати привабливий зовнішній 
вигляд. За свідоцтвами В. Земцової, найголовнішою 
ознакою успішної та стильної людини сьогодні є 
здоров’я та відмінна фізична форма, а “наймодніша” 
поведінка серед культурної та ділової еліти - це по-
зитивний спосіб життя з обов’язковим відвідуванням 
фітнес-центрів [5]. Наразі фахівці констатують зміни 
фітнес-аудиторії в сторону збільшення кількості лю-
дей зрілого віку, більшою мірою налаштованих на 
досягнення оздоровчої мети занять. У зв’язку з цим 
О. Благій вбачає особливу популярність серед клієнтів 
фітнес-центрів індивідуальних тренувань, що дозво-
ляють досягти поставленої мети за короткий проміж-
ок часу [1]. Для визначення стратегії тренувального 
процесу без ризику для здоров’я тих, хто займається, 
автор пропонує застосовувати методи функціонально-
го дослідження.

Не зважаючи на безсумнівну актуальність розгля-
дуваної теми, серед доступних літературних джерел 
нам не вдалось віднайти дослідження, направлених на 
розробку програм оздоровлення та корекції статури 
чоловіків першого зрілого віку, що і обумовило вибір 
теми.
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Робота виконана згідно плану науково-дослідної 
роботи кафедри кінезіології НУФВСУ по темі  3.2.1. 
«Вдосконалення біомеханічних технологій у фізично-
му вихованні і реабілітації з урахуванням просторової 
організації тіла людини».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Метою дослідження була розробка, впровадження 

і обґрунтування технології  корекції статури чоловіків 
21-35 років. 

В ході дослідження нами були використані такі 
методи дослідження як вивчення, аналіз, системати-
зація та узагальнення літературних джерел, педагогіч-
не опитування, антропометрія, функціональна проба 
Руф’є та статистичний аналіз.

Результати дослідження. 
В ході дослідження, опираючись на принципи осо-

бистого підходу, індивідуалізації, систематичності, 
оздоровчої спрямованості, повторності та циклічної 
побудови системи занять нами була розроблена тех-
нологія оздоровлення та корекції статури чоловіків 
першого зрілого віку, яка базувалась на дозованому 
використанні вправ силової спрямованості.

У експерименті, який тривав на протязі чотирьох 
місяців, взяло участь 30 чоловіків 21-35 років, які 
раніше не займалися фітнесом взагалі або почали за-
йматися нещодавно. Експериментальна група трену-
валась за розробленою технологією  корекції статури, 
а контрольна - за традиційною фітнес-програмою.

Визначаючи вплив запропонованої технології на 
фізичну працездатність чоловіків першого зрілого 
віку, було встановлено індекси Руф’є чоловіків, які 
випадковим чином були розподілені на контрольну 
(n1=15) і експериментальну (n2=15) групи до початку 
експерименту і після його завершення. 

Отримані результати показали, що до початку екс-
перименту середній індекс Руф’є контрольної групи 
складав 8,66 (S=2,75), а середній показник експери-
ментальної групи - 8,49 (S=3,14), що свідчить про хо-
рошу пристосованість обстежуваних до навантажень. 
При цьому слід зазначити, що у 40 % (всього 6 осіб) 
чоловіків контрольної групи до початку експеримен-
ту спостерігалась середня працездатність, і у 13,3% 
(всього 2 осіб) висока працездатність. Аналогічна си-
туація до експерименту спостерігалась і у чоловіків 
експериментальної групи: у 20 % (всього 3 осіб) за-
фіксована середня працездатність, а у 13,3% (всього 2 
осіб) - відмінна пристосованість до навантажень. На-
прикінці експерименту нами було отримано наступні 
показники: середній індекс Руф’є контрольної групи 
складав 7,67 (S=2,38), а середній показник експери-
ментальної групи - 6,4 (S=1,8). Кількість чоловіків 
контрольної групи, у яких була констатована середня 
працездатність, зменшилась до 6,67% (всього 1 особа), 
а у чоловіків експериментальної групи працездатність 
покращилась таким чином, що чоловіків із середньою 
працездатністю виявлено не було.

В ході дослідження за допомогою непараметрич-
ного U-критерію Манна-Уітні було доведено статис-
тично значущі розходження у показниках чоловіків 
контрольної і експериментальної груп (p<0,05), що 

свідчить про підвищення рівня працездатності чоло-
віків експериментальної групи у порівнянні з чоло-
віками контрольної групи. Таким чином, було вста-
новлено, що запропонована фітнес-технологія носить 
оздоровчу направленість. 

В процесі дослідження було розроблено анкету, 
яка включала 10 питань, направлених на вивчення 
самопочуття обстежуваних протягом дня, в кінці 
робочого тижня та після тренування, окремі 
суб’єктивні показники самопочуття, такі як сон, 
апетит, схильність до захворювань, відношення до 
шкідливих звичок, ступінь задоволення від занять 
фітнесом та оцінка власної статури. Відповіді на 
поставлені питання оцінювались від 1 до 3-4, а в 
окремих випадках до 5 балів. При цьому градація 
шкали коливалась у межах від 10 балів у найкращому 
випадку до 30 балів у найгіршому.

Проведене анкетування показало, що середній бал 
чоловіків контрольної групи до експерименту, який 
характеризує ряд суб’єктивних показників, склав 20,4 
(S=2,1), а середній бал чоловіків експериментальної 
групи - 20,07 (S=1,67), тобто самооцінка чоловіків на 
початку експерименту не мала суттєвих розбіжностей. 
З іншого боку, середній бал чоловіків контрольної 
групи після експерименту склав 18,2 (S=1,82), а 
середній бал чоловіків експериментальної групи - 
14,53 (S=1,96), тобто самооцінка чоловіків різних 
наприкінці експерименту суттєво відрізнялась.

Вивчення показників контрольної групи показало, 
що на протязі експерименту відбулися зміни у 
показниках чоловіків контрольної групи. Найбільші 
зміни були зафіксовані у самопочутті чоловіків після 
робочого тижня, що свідчить про підвищення їх 
витривалості та працездатності. Вивчення показників 
експериментальної групи показало, що на протязі 
експерименту відбулися суттєві зміни у показниках 
чоловіків групи . 

Анкетування показало, що після проведення 
експерименту чоловіки першого зрілого віку 
контрольної і експериментальної груп мали 
статистично значущі розходження в самопочутті на 
протязі дня, після тренування та наприкінці робочої 
неділі, що підтверджено за допомогою U-критерію 
Манна-Уітні (p<0,05) і доводить підвищення 
працездатності чоловіків внаслідок застосування 
запропонованої фітнес-технології. Також була 
встановлена статистично значуща розбіжність між 
чоловіками контрольної і експериментальної груп у 
відмові від шкідливих звичок (p<0,05), що доводить 
позитивний вплив розробленої фітнес-технології на 
оздоровлення чоловіків першого зрілого віку.

В результаті анкетування було встановлено, що 
серед чоловіків контрольної групи до експерименту 
було 73,3% (всього 11 осіб), а серед чоловіків 
експериментальної групи 86,7% (всього 13 осіб) були 
незадоволені своїм зовнішнім виглядом. При цьому 
середній бал чоловіків контрольної групи становив 
1,73 (S=0,46 балів), а чоловіків експериментальної 
групи - 1,87 (S=0,35 балів). Наприкінці експерименту 
незадоволених статурою серед чоловіків контроль-
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ної групи виявилось 66,7% (всього 10 осіб), а серед 
представників експериментальної групи - 20% (всьо-
го 3 осіб). Середній бал чоловіків контрольної групи 
становив 1,67 (S=0,49 балів), а чоловіків експеримен-
тальної групи - 1,2 (S=0,41 балів). Використання не-
параметричного U-критерію Манна-Уітні дозволило 
довести статистично значущі розходження у оцінках 
власної статури чоловіків контрольної і експеримен-
тальної груп (p<0,05), що доводить ефективність роз-
робленої технології при корекції статури чоловіків 
першого зрілого віку. 

Висновки.
В ході дослідження, опираючись на принципи осо-1. 
бистого підходу, індивідуалізації, систематичності, 
оздоровчої спрямованості, повторності і циклічної 
побудови системи занять нами була розроблена тех-
нологія корекції статури чоловіків першого зрілого 
віку.
На базі представленої технології було проведено 2. 
педагогічний експеримент, в якому взяли участь 30 
представників чоловічої статі першого зрілого віку, 
розподілені на експериментальну та контрольну 
групи. При цьому чоловіки, що ввійшли до складу 
експериментальної групи, проводили тренування на 
основі чотиримісячної розробленої програми корек-
ції та оздоровлення, а чоловіки, які склали контр-
ольну групу займалися за традиційною програмою.
В результаті впровадження технології корекції ста-3. 
тури та оздоровлення чоловіків першого зрілого віку 
спостерігалось статистичне значуще розходження у 
працездатності чоловіків експериментальної групи в 
порівнянні з чоловіками контрольної групи (p<0,05), 
а також у суб’єктивній оцінці власної статури, само-
почутті на протязі дня, наприкінці робочого тижня 
та після тренування (p<0,05). Також заняття за роз-
робленою технологією більшою мірою спонукало 

чоловіків експериментальної групи відмовитися від 
шкідливих звичок ніж чоловіків контрольної групи 
(p<0,05).
Отримані результати доводять позитивний вплив 4. 
розробленої технології на здоров'я та статуру чоло-
віків 21-35 років.

Подальше дослідження буде направлено на кіль-
кісну оцінку статури чоловіків першого зрілого віку і 
вивчення її динаміки на протязі експерименту.
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Роль самостійності в сучасних оздоровчих 
технологіях фізичного виховання студентів

Шумаков О.В., Оксьом П.М.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Анотації:
Розглянуто нормативну базу з 
проблем фізичного виховання, 
фізичної культури та самостій-
ної роботи студентів. Проведено 
аналіз науково-методичної та спе-
ціальної літератури з проблеми 
дослідження. Висвітлено основні 
особливості та сучасні підходи до 
самостійної роботи в оздоровчих 
технологіях фізичного виховання 
студентів. Поняття «самостійна 
робота» розглядається як діяль-
ність людини і як метод навчання. 
Метод навчання включає в себе 
самостійні заняття фізичними 
вправами. При правильній орга-
нізації вони можуть суттєво збіль-
шити рухову активність студентів.

Шумаков О.В., Оксем П.М. Роль само-
стоятельности в современных оздоро-
вительных технологиях физического 
воспитания студентов. Рассмотрена нор-
мативная база по проблемам физического 
воспитания, физической культуры и само-
стоятельной работы студентов. Проведен 
анализ научно-методической и специальной 
литературы по проблеме исследования. Вы-
делены основные особенности и современ-
ные подходы к самостоятельной работе в 
оздоровительных технологиях физического 
воспитания студентов. Понятие «самостоя-
тельная работа» рассматривается как дея-
тельность человека и как метод обучения. 
Метод обучения включает в себя самостоя-
тельные занятия физическими упражнения-
ми. При правильной организации они могут 
существенно увеличить двигательную ак-
тивность студентов.

Shumakov O.V., Oksiom P.M. The role 
of self-dependence in modern health 
improvemental technologies of physi-
cal students’ education. A normative 
base is considered on the problems of 
physical education, physical culture and 
independent work of students. An analy-
sis is conducted scientifically-methodical 
and special literature on issue of re-
search. Basic features and modern going 
are selected near independent work in 
health technologies of physical educa-
tion of students. A concept «Independent 
work» is examined as activity of man and 
as a teaching method. A teaching method 
plugs in itself independent employments 
by physical exercises. During correct or-
ganization they can substantially increase 
motive activity of students.

Ключові слова:
фізичне виховання, студенти, 
самостійність, самостійна робо-
та, оздоровчі технології.

физическое воспитание, студенты, само-
стоятельность, самостоятельная рабо-
та, оздоровительные технологии.

physical upbringing, students, self-
dependence, independent work, health 
promoting technologies.

Вступ.1

Інтеграція України в світове співтовариство не-
можлива без реформування національної системи 
вищої освіти, спрямованої на розвиток особистості 
майбутнього спеціаліста, забезпечення високого рів-
ня його здоров’я, фізичної підготовленості з метою 
працевлаштування та конкурентоспроможності в су-
часних економічних умовах фахівця з вищою осві-
тою. Національна доктрина розвитку освіти (2002), 
навчальна програма «Фізичне виховання» для вищих 
навчальних закладів України ІІІ-IV рівнів акредитації 
(2003), Національна доктрина розвитку фізичної 
культури і спорту (2004) передбачають добір засобів 
і методів за розсудом викладачів, створення умов 
для широкого вибору студентами засобів з фізичного 
виховання для навчання та участі в тих спортивних 
заходах, які відповідали б їх запитам, інтересам, 
стану здоров’я, фізичній і технічній підготовленості, 
спортивній кваліфікації.

З входженням системи освіти України до 
європейського освітнього простору та Болонської 
системи значно активізувались дослідницькі пошуки 
з проблеми самостійної роботи учнівської та 
студентської молоді в галузі фізичного виховання [9; 
20].

Багато дослідників, що цікавились особистістю 
студента, вивчали спортивні інтереси і проблеми 
мотивації фізичного самовдосконалення студентської 
молоді [3; 4; 25].

Психологічні основи фізичного самовдосконалення 
викладені в роботах [6; 10; 11].

Не дивлячись на різноманітність та 
багаточисельність досліджень соціально-
психологічних і організаційно-педагогічних основ 
фізичного самовдосконалення студентської молоді [5; 
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20; 29; 36], вплив стимулів на мотивацію самостійної 
роботи студентів спеціально не досліджувались.

В останні десятиріччя питання виховання 
самостійності студентів ВНЗ засобами фізичного 
виховання є досить актуальним, але потрібно 
зазначити, що в силу різноманітних причин ця 
проблема вивчена недостатньо.

Робота виконана згідно плану НДР Сумського 
державного педагогічного університету ім. А.С. 
Макаренка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи були: вивчення нормативної бази 

з проблем фізичного виховання, фізичної культури 
та самостійної роботи студентів вищих навчальних 
закладів, а також аналіз та узагальнення спеціальної 
та науково-методичної літератури із зазначених вище 
питань. 

Методами дослідження були: аналіз та 
узагальнення науково-методичної і спеціальної 
літератури.

Результати дослідження.
Проблема самостійності та самостійної роботи на 

сьогоднішній день є досить актуальною і її вивченню 
присвячені роботи багатьох знаних фахівців та на-
уковців. За твердженням П.І. Підкасистого, почина-
ючи з глибокої давнини, філософи і вчені античного 
світу «глибоко і всебічне обґрунтовували значення 
добровільного, активного і самостійного оволодіння 
людиною знаннями». При цьому в своїх міркуваннях 
вони виходили із того, що розвиток мислення люди-
ни, навчання її діяльності може здійснюватися тільки 
в процесі самостійного виконання певних операцій, в 
процесі їх самостійної роботи [32].

Ці думки знайшли своє продовження у працях М. 
Мантеня, Т. Мора, Т. Компанелли та інших. Пізніше 
вони вдосконалювалися в педагогічній спадщині Я.А. 
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Коменського, І.Г. Песталоцці, А.І. Дістервега, К.Д. 
Ушинського та інших.

З давніх давен самостійність була притаманна 
українському народу й розглядалася як складова 
частина його духовності [8].

В останнє десятиріччя ХХ століття та на початку 
ХХІ століття увага до самостійної роботи учнівської та 
студентської молоді знову підвищилась, а на початку 
перебудови системи освіти в Україні, з прийняттям 
Закону України «Про освіту» та входженням системи 
освіти України до європейського освітнього простору 
та Болонської системи значно активізувались 
дослідницькі пошуки. Самостійна робота багатьма 
ученими і педагогами-практиками розглядається 
як одна із основних вирішальних умов підвищення 
якості навчання.

У «Великому тлумачному словнику сучасної укра-
їнської мови» під редакцією В.Т. Бусел «самостій-
ність» визначено як «здатність діяти самостійно, без 
сторонньої допомоги або керівництва; здатність на 
незалежні дії, вчинки і т. ін.» [7].

В сучасній педагогічній літературі подаються різні 
визначення самостійної роботи. К.Д. Ушинський пи-
сав: «…наскільки потрібно в душі виховувати праг-
нення до діяльності, стільки ж потрібно виховувати 
і прагнення до самостійності або свободи: один роз-
виток без другого, ми бачимо, не може посуватися 
вперед». Важливою умовою ефективності розвитку 
особистості у всіх видах діяльності є її активність, 
здатність до свідомої трудової та соціальної діяльнос-
ті, міра цілеспрямованого, планомірного перетворен-
ня навколишнього середовища й самої себе. Останній 
вид активності називають самовихованням.

Проблеми самостійності та самостійної роботи 
студентів в процесі фізичного виховання у вищих 
навчальних закладах розглядалися на різних науково-
практичних конференціях, були предметом численних 
досліджень.

Окремі науковці [31; 35] самостійну роботу 
студентів розглядають в контексті їх самоосвіти та 
вважають її найвищою формою навчальної діяльності 
за критерієм саморегуляції, а також такою, що може 
бути диференційована залежно від джерела управління, 
характеру спонукань, тощо. Але у будь-якому випадку 
має включати формування стимулів і мотивів 
самовдосконалення, внутрішньої налаштованості 
на досягнення мети, планування послідовності дій, 
консультації та методичне забезпечення роботи, 
систему контролю та оцінювання результативності.

В.А. Зінов’єв визначає самостійну роботу 
як важливий метод навчання, що передбачає 
індивідуальну активність студентів під час закріплення 
отриманих знань, навичок, умінь та під час підготовки 
до занять[18].

Т.М. Пащенко наводить визначення дане В.А. 
Козаковим: «Самостійна робота студентів – це 
специфічний вид діяльності навчання, головною 
метою якого є формування самостійності суб’єкта 
навчання, а формування його вмінь, знань і навичок 
здійснюється опосередковано через зміст і методи 

всіх видів навчальних занять» [31].
Таким чином, поняття «самостійна робота» 

розглядається як діяльність людини і як метод навчання, 
який включає в себе самостійні заняття фізичними 
вправами. Вони, при правильній організації, можуть 
суттєво збільшити рухову активність студентів.

Оскільки самостійність це риса особистості, а 
особистість формується в діяльності то на думку О.Т. 
Кузнєцової для розвитку самостійності необхідно 
створити адекватні умови діяльності. Спираючись на 
теорію навчання, як виду діяльності людини, самостійну 
роботу студента можна визначити як специфічну 
форму діяльності навчання. Специфічність цієї форми 
діяльності визначають тим, що їй притаманна двоїста 
мета: формування самостійності студента і розвиток 
здібностей, вмінь, знань і навичок студентів [23].

Науковцями доведено, що систематичні заняття 
фізичними вправами підвищують нервово-психічну 
стійкість до емоційних стресів, підтримують розумову 
працездатність на оптимальному рівні, сприяють 
підвищенню успішності студентів [1; 15; 26]. Адже 
головне завдання освіти не тільки підготувати фахівця, 
що має міцні знання та сформувати творчу особистість, 
який може самостійно здобувати нові знання, постійно 
працювати над вдосконаленням фахових знань і умінь, 
а і виховати людину-громадянина, що постійно активно 
піклується про рівень свого здоров’я та фізичного 
стану. Так як сучасне суспільство, в якому потік нової 
інформації носить обвальний характер, потребує 
від своїх громадян самостійної активної діяльності, 
здатності знаходити нові нетрадиційні рішення, 
вміння творчо працювати з новою інформацією, в 
тому числі, і перш за все, для покращення рівня свого 
власного здоров’я.

Зважаючи на широкий спектр досліджень, науковці 
єдині в тому, що для поліпшення фізичного стану 
та рівня здоров’я студентів необхідно підвищити 
їх рухову активність. Враховуючи сучасні реальні 
соціальні та економічні умови в Україні це можна 
зробити лише переважно за рахунок самостійних 
занять фізичними вправами у вільний від основних 
занять час.

На необхідність самостійних занять фізичними 
вправами у вільний від основних занять час вказували 
цілий ряд науковців: Е.С. Вільчковський [8], О.Д. 
Дубогай [13], О.С. Куц [24], А.В. Магльований [26]. 
Психолого-педагогічні аспекти самостійних занять 
фізичною культурою та спортом досліджувались в 
роботах В. Валіна [5], Т.М. Мякушева [29].

На окремі аспекти методики організації та ви-
конання самостійних фізичних вправ було звернуто 
увагу в дослідженнях В.Д. Єднака [14], С.М. Звєрєва 
[17], Т.Ю. Круцевич [22]. Крім цього цілий ряд вче-
них самостійні заняття фізичними вправами розгля-
дають як засіб оптимізації фізичного виховання сту-
дентів вищих навчальних закладів: А.І. Драчук [12], 
Г.Є. Іванова [19], С.Й. Кривицький [21]. А в окремих 
дослідженнях самостійні заняття студентів фізич-
ними вправами пропонуються як ефективний засіб 
професійної підготовки майбутніх фахівців [2] та як 
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засіб диференціації та індивідуалізації навчання [16; 
27; 28]. У наукових роботах А.В. Віндюка [9], М.О. 
Третьякова [36] розроблено орієнтовні програми для 
самостійних занять фізичними вправами.

На думку цілої низки науковців [17; 33; 34], пра-
вильна організація самостійної навчальної діяль-
ності з фізичного виховання в повній мірі розкриває 
творчі можливості сучасної учнівської та студент-
ської молоді.

Проблему формування різноманітних аспектів ін-
тересу до самостійних занять фізичними вправами в 
різні роки вивчали Е.С.Вільчковський [8], О.Д. Ду-
богай [13], В.Ф. Новосельський [30], М.О. Третьяков 
[36].

В роботі В.Ф. Новосельского [30] вказується на те, 
що в основі організації самостійної роботи є метод са-
моуправління.

А.В. Магльований відзначає доцільність викорис-
тання студентами під час самостійних занять ритміч-
ної гімнастики та плавання з метою зняття психоемо-
ційного напруження, негативних емоційних проявів, 
для розслаблення, відпочинку після розумового на-
вантаження [26].

Є.О. Котов розробив технологію підготовки сту-
дентів до самостійних занять фізичними вправами, 
що включала систему принципів, етапів, педагогічних 
умов, засобів і методів навчання, а також дозування 
навантажень відповідно індивідуальних можливостей 
студентів [20].

Висновки. 
Аналіз наукової літератури свідчить, що проблема 

розвитку самостійності як якості особистості студента 
та самостійна робота студентів постійно знаходиться 
в центрі уваги вітчизняних та закордонних науковців. 
Однак систематизованих досліджень з питань розви-
тку самостійності студентів ВНЗ засобами фізичної 
культури практично не проводилось.

Перспективи подальших досліджень вбачаються 
нами у вивченні мотивації студентів вищих навчаль-
них закладів до самостійної роботи з фізичної культу-
ри, а також виявленні основних стимулів та бар’єрів 
розвитку якості «самостійність» у студентів засобами 
фізичної культури.
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Praca i moc w 60-sekundowym teście a poziom kwasu mlekowego u 
biegaczy na średnich dystansach w wieku 16-17 lat
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Annotation:
Prusik K., Stankiewicz B., Cieslicka 
M., Ligaj-Stankiewicz L., Prusik K. 
Work and power in 60 seconds test 
in the context of lactate acid level 
in 16-17 years old middle distance 
runners. Outcomes of the researches 
conducted in conditions 60-second 
are presented to publications is aer-
obic-anaerobic ergometric the test. 
The group the junior grade, specializ-
ing in run on average distances is in-
spected. Outcomes of research have 
enabled to evaluate serviceability of 
the exercises inspected in conditions 
aerobically - anaerobic capacities. 
Outcomes of surveys can be used at 
personal scheduling training loading 
in conditions of trainer process.

Прусик К., Станкевич Б., Числин-
ська М., Легай-Станкевич Л., Прусик 
Катаржина. Робота й потужність в 
60-секундному анаеробному ерго-
метричному тесті в 16-17-літніх бігу-
нів на середні дистанції. У публікації 
представлені результати досліджень, 
проведених в умовах 60-секундного 
аеробно-анаеробного ергометрично-
го тесту. Обстежено групу юніорів мо-
лодшої категорії, що спеціалізуються 
в бігу на середні дистанції. Результати 
дослідження дали можливість оцінити 
працездатність обстежених в умовах 
вправ аеробно-анаеробної потужності. 
Результати обстежень можуть бути ви-
користані при індивідуальному плану-
ванні тренувального навантаження в 
умовах учбово-тренувального процесу.

Прусик К., Станкевич Б., Числинска М., 
Легай-Станкевич Л., Прусик Катаржина. 
Работа и мощность в 60-секундном ана-
эробном эргометрическом тесте у 16-17-
летних бегунов на средние дистанции. 
В публикации представлены результаты 
исследований, проведенных в услови-
ях 60-секундного аэробно-анаэробного 
эргометрического теста. Обследована 
группа юниоров младшей категории, спе-
циализирующихся в беге на средние дис-
танции. Результаты исследования дали 
возможность оценить работоспособность 
обследованных в условиях упражнений 
аэробно-анаэробной мощности. Результа-
ты обследований могут быть использованы 
при индивидуальном планировании тре-
нировочной нагрузки в условиях учебно-
тренировочного процесса.

Keywords:
test, distance, run, average, 
ergometria, anaerobio.

тест, дистанція, біг, середній, ерго-
метрія, анаеробный.

тест, дистанция, бег, средний, 
эргометрия, анаэробный.

WPROWADZENIE1

Chęć uzyskiwania coraz lepszych wyników sportowych 
skłania szkoleniowców i zawodników do coraz szerszych 
poszukiwań. Coraz częściej działania te polegają na 
zdobyczach nauki. Badanie podstawowych zdolności 
motorycznych staje się alternatywą dla tych poszukiwań. 
Zarówno na poziomie mistrzowskim, jak również na 
początku kariery sportowej. Moc jako składowa siły i 
szybkości oraz praca wykonana podczas próby stanowią 
jedne z podstawowych parametrów warunkujących 
sukces w sporcie i powinny być monitorowane w różnych 
okresach szkolenia. 

Biegi średnie to specyficzna grupa konkurencji 
wytrzymałościowych. W ich skład wchodzą biegi od 
600 m do 1609 m. Źródłem energii do pracy mięśni jest 
ATP (adenozynotrifosforan), jednak jego zapas wystarcza 
jedynie na kilka sekund pracy. W związku z tym organizm 
zawodnika musi dostarczać energii na drodze resyntezy. 
Z fizjologicznego punktu widzenia istnieją cztery 
sposoby odbudowy ATP. W kilkusekundowych wysiłkach 
(bieg na 100 m, konkurencje rzutowe, podnoszenie 
ciężarów itp.) głównym substratem energetycznym 
jest fosfokreatyna, wraz z wydłużeniem czasu trwania 
wysiłku rośnie znaczenie glikogenu i wolnych kwasów 
tłuszczowych. Wysiłki powyżej progu mleczanowego 
(LT) a takimi są biegi średnie, powodują wzrost poziomu 
kwasu mlekowego do ponad 20 mmoli/l, dlatego też 
głównym substratem w procesie resyntezy ATP staje 
się glikogen [2]. Biegi średnie podzielić możemy na II 
grupy; dystanse do 1000 m, gdzie udział podstawowych 
zdolności motorycznych (wytrzymałości, siły, szybkości) 
rozkłada się równomiernie a procesy beztlenowe stanowią 
© Krzysztof Prusik, Błażej Stankiewicz, Mirosława Cieślicka, 
Lucyna Ligaj-Stankiewicz, Katarzyna Prusik, 2010

około 50%, oraz biegi od 1000-1609 m gdzie udział 
procesów beztlenowych spada do 35%, pozostała część 
to procesy tlenowe [6, 8]. Czynnikami warunkujących 
osiąganie wysokich wyników w biegach średnich są: 
wydolność organizmu, wytrzymałość układu mięśniowo-
więzadłowego i kostnego na duże przeciążenia w czasie 
treningów i zawodów, odporność na zmęczenie podczas 
wysiłków odbywających się w różnych warunkach 
środowiska, niska reaktywność na stany stresowe 
wywołane przez zespół bodźców treningowych i 
startowych [7, 15].

CEL PRACY
Celem pracy jest określenie zdolności do pracy w 

warunkach kwaso-mleczanowych, mierzonych testem 
60-sekundowym, biegaczy na średnich dystansach w 
kategorii juniora młodszego (16-17 lat).

MATERIAŁ I METODA
Badaniom poddano 21. zawodników, juniorów 

młodszych. Wszyscy zrzeszeni są w klubach województwa 
kujawsko-pomorskiego. Pomiary przeprowadzono na 
początku okresu przygotowania specjalnego (kwiecień 
2007) rocznego makrocyklu 2006-2007. Staż treningowy 
w grupie młodszej zawodników w 14. przypadkach nie 
przekroczył 2 lat, pozostali mieścili się w przedziale od 
3-5 lat treningu. W grupie tej 5. zawodników nie posiadało 
klasy sportowej, po 6. zawodników legitymowało się 
osiągnięciami na poziomie klasy IV i III, czterech 
juniorów młodszych posiadało klasę II. 

Do pomiaru wydolności kwaso-mleczanowej 
badanych zawodników zastosowano próbę laboratoryjną: 
test cykloergometryczny - 60s. Do próby tej użyto 
cykloergometru „Monark 834 E”. Dla potrzeb badań 
cykloergometr zaopatrzony został w czujniki połączone 
z programem komputerowym. MCE 5.1 to program do 
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pomiaru i analizy wysiłku fizycznego na cykloergometrach 
stworzony przez firmę „JBA” Zb. Staniak. Badania 
polegały na wykonaniu przez każdego zawodnika próby 
z indywidualnie dobranym obciążeniem, stanowiącym 
7,5% masy ciała, zawodnicy ważeni byli bezpośrednio 
przed badaniem przy pomocy wagi „Tanita” BF-556. 
Poziom kwasu mlekowego mierzony był bezpośrednio 
przed wysiłkiem i około 2-3 minut po próbie. Do tego 
celu użyto aparatu „Accusport” typ 1488767 i pasków 
BM-Lactate firmy „Roche”. Dodatkowo mierzona była 
ilość skurczów serca zawodnika przed i po wysiłku, 
do tego celu zastosowano analizator pracy serca firmy 
Polar, model S610i oraz S810i [2, 6, 13]. Każda próba 
wykonywana była z zatrzymania w miejscu startowym, tuż 
przed pierwszym czujnikiem. Wszyscy uczestnicy badań 
zostali poinstruowani i zmobilizowani do wykonywania 
prób na 100% możliwości. Niećwiczący dopingowali 
badanego w celu stworzenia warunków zbliżonych do 
startowych. Wszyscy zawodnicy brali udział w testach z 
minimum dwudniową przerwą w treningach o zwiększonej 
intensywności, a więc wypoczęci i po niewielkim posiłku 
około 2 godzin przed testowaniem. Uzyskane wyniki 
opracowano za pomocą podstawowej statystyki opisowej: 
średniej arytmetycznej (M), odchylenia standardowego (± 
δ), wartości minimalnej (min) i maksymalnej (max) oraz 
współczynnika zmienności (V%).

ANALIZA WYNIKÓW

Wyniki badań [5, 13] pokazują, że stężenie LA we 
krwi u biegaczy na średnich dystansach wielokrotnie 
przekracza wartości progowe. Dlatego też bardzo 
istotne jest by ich proces treningowy uwzględniał takie 
obciążenia, które przygotują organizm do efektywnej 
pracy przy dużym zakwaszeniu. Jest to niewątpliwie jeden 
z czynników optymalizujących proces treningowy. Biegi 
średnie niewątpliwe stanowią taką grupę konkurencji 
wytrzymałościowych, w których bodźcowanie wysokim 
zakwaszeniem mięśni kształtuje inne elementy wydolności 
np. zdolność do kontynuowania wysiłku pomimo 
narastającego zmęczenia, którego poziom zakwaszenia 
jest głównym elementem.

Test 60-sekundowy czasem trwania odpowiada 
dystansowi sprinterskiemu długości około 400-450m, 
pozwala uzyskać najwyższy, możliwy poziom kwasu 
mlekowego czego potwierdzenie odnajdujemy na 
rysunku 1., jak również w innych opracowaniach [2]. 
Dla zawodników trenujących biegi średnie, wysiłek 
ten odzwierciedla możliwości do pracy w warunkach 
wysokiego zakwaszenia. Biegi średnie podzielić możemy 
na dwie grupy do 800m i powyżej tego dystansu,  
z biegiem na jedną milę włącznie. Zawodnicy 
specjalizujący się w biegu na „dwa okrążenia” teoretycznie 
powinni wykazywać się lepszą adaptacją do pracy w 
takich warunkach.

Tabela 1. zawiera kompleks wskaźników uzyskanych 
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Rysunek 1. Poziom kwasu mlekowego we krwi po ukończonych biegach lekkoatletycznych na różnych dystansach. 
Źródło: [Hollmann, Hettinger, 1980]

Tabela 1. 
Charakterystyka liczbowa wskaźników w 60-sekundowym, cykloergometrycznym teście w badanej grupie (n=21). 

Źródło: opracowanie własne.
Wskaźniki M ±d Min max V%
Wysokość ciała [cm] 176 7 155 186 3,98
Masa ciała [kg] 61,9 8,1 39,2 71,8 13,1
Wynik biegu na 1000m [s] 169 11,5 153 194 6,8
Praca wysiłku [J/kg] 396,76 25,92 356 448 6,5
Moc średnia [W/kg] 6,61 0,43 5,93 7,5 6,5
Moc maksymalna [W/kg] 8,65 1,08 6,9 11 12,5
Hr przed wysiłkiem [ud/min] 99 12,4 76 118 12,1
Hr po wysiłku [ud/min] 182 9,4 167 197 0,05
LA przed wysiłkiem [mmol/l] 2,5 0,5 1,5 3,1 20,4
LA po wysiłku [mmol/l] 12,2 2,3 7,2 17,8 19
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w trakcie badań, obejmujących zarówno budowę 
somatyczną, wartości wyniku sportowego w biegu na 
1000m, podstawowe parametry pracy i mocy uzyskanej 
podczas testu 60-sekundowego jak również podstawowe 
parametry fizjologii wysiłku, opisujące ilość skurczów 
serca przed i po teście jak również stężenie kwasu 
mlekowego przed i po próbie.

Analizując dane zawarte w tabeli 1. widać, ze średnia 
wysokość ciała wynosiła 176cm a średnia masa badanych 
sportowców niecałe 62kg. Sporą rozbieżność pomiędzy 
wartościami minimalną i maksymalną zarówno pod 
katem wysokości jak i masy ciała wyjaśnia rysunek 2. 
Widać tam wyraźnie zawodnika oznaczonego numerem 
8., który przy 155cm wzrostu ważył niecałe 40kg i to 
jego parametry stanowią wartości minimalne w tabeli 
1. Pozostali badani to zawodnicy o wysokości ciała od 
166cm do 186cm i masie od 53kg do 72kg.

Zróżnicowanie wewnątrz grupy pod kątem posiadanej 
klasy sportowej opisane zostało w części „materiał i 
metoda”. Rysunek 3. przedstawia wartości uzyskane 
przez badanych biegaczy na odcinku kontrolnym - 
1000m. Rozbieżność pomiędzy skrajnymi rezultatami jest 
bardzo duża i sięga ponad 40 sek. Najlepszymi wynikami 
legitymują się zawodnicy 3.,4. i 19., którzy uzyskali czasy 
rzędu 2min i 33sek, przy najsłabszych osiągnięciach 
powyżej 3min uzyskanych przez biegaczy oznaczonych 
numerami 5.,7.,8. i 14. Średni wynik tej grupy w biegu 
na 1km wyniósł 2min 49sek. Odchylenie standardowe 
wyniosło 11,5 a współczynnik zmienności ma wartość 

6,8%.
Przedstawione na rysunku 4. wartości opisują pracę 

wykonaną podczas próby wyrażoną w J/kg masy ciała. 
Średnia wartość tego wskaźnika wyniosła niecałe 
400W/kg. Rozpiętość pomiędzy skrajnymi wynikami 
jest duża, wynosi 92W/kg. Najmniejszą pracę podczas 
próby wykonali zawodnicy nr 2. i 15., nie przekroczyli 
oni poziomu 360W/kg. Większość badanych oscyluje 
między 370-420W/kg. Jeden zawodnik (11). uzyskał 
448W/kg i jest to 20W/kg więcej niż drugi w rankingu 
biegacz oznaczony nr 20. Należy zwrócić uwagę na 
fakt, że osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w biegu 
kontrolnym na 1000m nie wykonały największej pracy 
podczas próby cykloergometrycznej. Wyjątek stanowi 
zawodnik 3., który uzyskując 422W/kg masy ciała plasuje 
się w czołówce. Pozostali czołowi biegacze uzyskali 
odpowiednio, zawodnik 4.-376W/kg, 19.-371W/kg, są 
to wartości wyraźnie poniżej średniej całej grupy. Brak 
powiązań pomiędzy pracą wykonana podczas testu a 
wynikiem sportowym potwierdza niski współczynnik 
korelacji, który w przypadku tych dwóch wskaźników 
wyniósł 0,11. Współczynnik zmienności wyniósł w 
przypadku tego wskaźnika 6,5%.

Parametry mocy maksymalnej i mocy średniej 
uzyskane podczas testu zaprezentowane zostały na 
rysunku 5. Średnia wartość mocy maksymalnej w badanej 
grupie wyniosła 8,65, a rozpiętość pomiędzy wartością 
najniższą i najwyższą jest wyraźna i sięga ponad 4W/kg 
masy ciała, odchylenie standardowe wyniosło prawie 1,1 

Rysunek 2. Wysokość (cm) i masa ciała (kg) badanych zawodników (n=21). Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3. Wyniki w biegu na 1000m (min, sek.) badanych zawodników (n=21). Źródło: opracowanie własne.
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a współczynnik zmienności osiągnął wartość niecałych 
13%. Mniejszą rozpiętość obserwujemy w przypadku 
mocy średniej. Tu najsłabszy wynik (5,93W/kg) dzieli od 
najlepszego (7,5W/kg) nieco ponad 1,5W/kg. Odchylenie 
standartowe jest tu znacznie mniejsze i wynosi 0,43, 
a współczynnika zmienności nie przekroczył 7%. 
Najwyższy wskaźnik 11W/kg mocy maksymalnej i 7,5W/
kg mocy średniej uzyskał zawodnik nr 11., który wykonał 
również największą pracę podczas tej próby. Reguła ta 
potwierdza się również w przypadku zawodników 3., 
11. i 12., którzy osiągnęli wysokie wartości zarówno 
mocy maksymalnej jak i średniej. Okazuje się jednak, że 
uzyskanie wysokiego wskaźnika mocy średniej nie jest 
uwarunkowane osiąganiem w tej próbie wysokiej mocy 
maksymalnej, czego dowodem są wyniki zawodników 6., 
7., 18. i 20., których moc maksymalna nie przekroczyła 
9W/kg. Podobnie jak w przypadku analizy parametrów 
pracy wykonanej przez zawodników podczas próby tak 
i tutaj nie zauważa się powiązania z wynikiem biegu na 
1000m. Z czołowych biegaczy ponownie zawodnik nr 3. 
uzyskał wysokie wartości wskaźników mocy maksymalnej 
i średniej. W przekonaniu tym utwierdzać może wartość 
współczynnika korelacji pomiędzy mocą maksymalną i 
biegiem (-0,2) oraz mocą średnią i wynikami uzyskanymi 
podczas próby biegowej (0,1).

Ilość skurczów serca zawodników jest jednym 
z najczęściej stosowanych przez trenerów i lekarzy 

wskaźników w kontroli bieżącej procesu treningowego. 
Kontrola ta pozwala analizować chwilową dyspozycję, 
aktualny stan wytrenowania sportowca jak również 
zaangażowanie do pracy w poszczególnych strefach 
energetycznych [9, 12, 14]. Wiadomo, iż lekkoatletyczny 
trening biegowy prowadzi do bradykardii, czego 
zewnętrznym objawem jest spadek ilości skurczów serca 
zawodnika będącego w spoczynku. Stan przed wykonaniem 
badania porównywalny jest z takim stanem. Wydaje się 
więc, że średnia uderzeń serca-99. na minutę i maksymalne 
rzędu 110-120 uderzeń na minutę przed 60-sekundowym 
testem są bardzo wysokie. Przyczyn takiego stanu może 
być kilka. Pierwszą, najważniejszą jest oczywiście 
staż treningowy, który w przypadku większości grupy 
(14. zawodników) nie przekroczył dwóch lat. Niemałe 
znaczenie ma również niewysoki poziom sportowy 
grupy, opisany wcześniej. Dodatkowym, bardzo istotnym 
elementem mógł byś stres przed wykonywaną próbą, 
który niewątpliwie wpłynął na wzrost tego parametru. 
Jeszcze innym mogła być pora dnia, w której prowadzone 
były badania. W grupie badanych serca tylko dwóch 
biegaczy biły poniżej 80. uderzeń i dwóch poniżej 90. 
uderzeń przed wysiłkiem. Jednak wskaźnik uderzeń serca 
na minutę przed wysiłkiem w stopniu bardzo istotnym 
koreluje z wynikami biegu na 1000m i ma wartość 0,75. 
Analizując maksymalne wartości skurczów serca po 
wysiłku widać sporą rozbieżność, sięgającą 30. uderzeń. 

Rysunek 4. Praca wykonana przez juniorów młodszych podczas 60- sekundowego, cyklergometrycznego testu (n=21).
Źródło: opracowanie własne.
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Średnia wartość tego wskaźnika po 60-sekundowej 
próbie wyniosła 182. uderzenia na minutę. Mając na 
uwadze fakt, że maksymalna częstość skurczów serca to 
zgodnie z teorią 220. uderzeń minus wiek, spodziewać 
się można było po tej próbie pomiarów powyżej 200. 
uderzeń. Tym czasem tylko 5. zawodników kończyło 
próbę ze 190. i więcej uderzeniami serca na minutę. 
Najwyższą zanotowaną wartością było 197. uderzeń na 
minutę i uzyskał ją zawodnik nr 19., który legitymuje się 
najlepszym w tej grupie wynikiem w biegu na 1000m. 
Jednakże zawodnicy 3. i 4. posiadający podobne wyniki 
w biegu kontrolnym, kończyli próbę cykloergometryczną 
ze 168. (3.) i 180. (4.) uderzeniami serca na minutę. 
Pierwotnie trudno doszukiwać się powiązań między tymi 
dwoma parametrami. Jednak współczynnik korelacji 
osiąga tu wartość rzędu 0,58.

W sporcie wyczynowym niezbędna jest kontrola 
poziomu kwasu mlekowego (LA) we krwi, dane uzyskane 
wskutek takiej kontroli opisują stan zaadaptowania 
organizmu do wysiłku. Wyznaczenie wysokości progu 
mleczanowego (LT) odgrywa bardzo istotną rolę w procesie 
kierowania treningiem na każdym jego etapie. Pozwala 
na określenie optymalnej intensywności długotrwałych 
ćwiczeń, które wywołują reakcje w organizmie 
prowadzące do wzrostu wydolności i wytrzymałości. 
Wysokość progu mleczanowego wyraża się najczęściej 
w częstości skurczów serca podczas progowego wysiłku. 
W praktyce przyjmuje się, że najbardziej skutecznie na 

rozwój wytrzymałości i wydolności wpływa wysiłek 
wykonywany z intensywnością progową. Określono, że 
wysiłek progowy powinien się kształtować w zakresie 
75-85% wykorzystania VO2max [1]. Na rycinie 7. 
przedstawione zostały wartości stężeń kwasu mlekowego 
przed i po 60-sekundowej próbie na cykloergometrze 
wśród badanych juniorów młodszych. Średnie stężenie 
LA przed próbą wyniosło 2,5 mmol/l a rozpiętość między 
najniższym i najwyższym poziomem wyniosła 1,8. Przed 
badaniem tylko zawodnik nr 11. charakteryzował się 
stężeniem LA poniżej 2 mmol/l. Większość biegaczy 
mieściła się w przedziale 2 do 3 mmol/l. Odchylenie 
standartowe w przypadku tego wskaźnika wyniosło 0,5 a 
współczynnik zmienności jedynie 0,2%. W poszukiwaniu 
zależności pomiędzy wynikiem sportowym w biegu na 
1000m a poziomem kwasu mlekowego przed wysiłkiem 
odnajdujemy wartość ujemną -0,3 wynikającą ze 
współczynnika korelacji pomiędzy omawianymi zbiorami 
wyników. Stężenie kwasu mlekowego we krwi po próbie 
wysiłkowej uzyskało wartość średnią 12,2 mmol/l. 
Widać też znacznie większe dysproporcje sięgające 
ponad 10 mmol/l pomiędzy skrajnymi stężeniami LA 
po wysiłku. Najmniejszy wzrost stężenia LA we krwi 
widać u zawodnika nr. 14., który jednocześnie znajduje 
się w grupie najsłabszych biegaczy. Podobną sytuację 
widać w przypadku zawodnika nr. 5. i 19. Jednakże 
ten ostatni to zawodnik posiadający bardzo dobry czas 
(2min 33sek) w biegu na 1000m. Tylko u 7. zawodników 

Rysunek 6. Ilość skurczów serca przed i po 60-sekundowej, cykloergometrycznej próbie u badanych juniorów 
młodszych (n=21). Źródło: opracowanie własne.
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zmierzono po wysiłku stężenie LA poniżej średniej całej 
grupy. Najwyższe stężenie kwasu mlekowego zmierzono 
natomiast u biegacza oznaczonego nr 18., wynik osiągnął 
wartość 17,8 mmol/l. Zawodnik ten nie jest czołowym 
biegaczem w tej grupie. Poza nim tylko trzech badanych 
zakwasiło się powyżej 14 mmol/l, a 4 badanych powyżej 
13 mmol/l. Odchylenie standartowe wyniosło tu 2,3 a 
współczynnik zmienności podobnie jak w przypadku 
stężenia LA przed wysiłkiem osiągnął znikomą wartość 
0,19%. Po obliczeniu współczynnika korelacji pomiędzy 
stężeniem LA we krwi po próbie cykloergomertycznej a 
wynikami biegu kontrolnego na 1000m w grupie badanych 
juniorów młodszych okazało się, że zależność pomiędzy 
tymi parametrami jest niewielka i wynosi -0,16.

PODSUMOWANIE
Dzięki przeprowadzonym badaniom udało się zebrać 

bardzo ciekawy materiał, który może posłużyć do lepszego 
kierowania procesem treningowym biegaczy na średnich 
dystansach. Cykloergometryczny test trwający 60 sekund 
jest próbą stosowaną bardzo rzadko lub w ogóle, chodź 
charakterystyka tej próby dopasowana jest bardzo ściśle 
do warunków pracy podczas biegów średnich, zwłaszcza 
tego na 800m, gdzie nierzadko spotykamy się po wysiłku 
ze wzrostem poziomu kwasu mlekowego we krwi powyżej 
20 mmol/l. 

Na podstawie próby 60-sekundowej określono 
wydolność mleczanową zawodników, która jest 
zdolnością organizmu do wysiłków o dużej intensywności 
i przedłużonym czasie trwania [10]. Trudno jednak dotrzeć 
do danych w literaturze odnoszących się do wyników testu 

o takim czasie trwania. Wyjątkami są, niepublikowana 
praca doktorska Grzywocza [3], który prowadził podobne 
badania na grupie zawodniczek specjalizujących się w biegu 
na 400 m i 400 m ppł. Badane zawodniczki znajdowały 
się na poziomie juniorek i seniorek. Uzyskane przez nie 
w tym teście wyniki są dużo słabsze, średnie wartości są 
niższe nawet o 100 W. Czynnik ten decyduje o tym, że 
uzyskane przez Grzywocza [3] wyniki w 60-sekundowym 
teście na cykloergometrze nie mogą stanowić materiału do 
porównań. Również w publikacji Prusika i Mroczyńskiego 
[11], nie odnajdujemy wartości liczbowych uzyskanych 
w próbie 60-sekundowej. Przeprowadzone przez Prusika 
i Mroczyńskiego [11] analizy opisywanej próby mogły by 
być znakomitym materiałem porównawczym z uwagi na 
fakt, że badania prze nich opisane prowadzone były na 
biegaczach specjalizujących się w biegach średnich. Grupa 
eksperymentalna zawodników z województwa kujawsko-
pomorskiego znajdowała się na etapie ukierunkowanym, 
gdzie wielu zawodników posiadało niewielki staż 
treningowy i wynik sportowy rzadko sięgający II klasy 
sportowej. Prowadzenie więc prognoz, popartych 
konkretnymi osiągnięciami w testach kontrolnych jest 
uprawomocnione choćby z uwagi na prognostyczną 
funkcję nauki, która wówczas mogłaby się wypełnić. 
W trakcie pracy badawczej udało się przeprowadzić 
podobną próbę na grupie sportowców reprezentujących 
zgoła odmienną niż biegi średnie dyscyplinę. Podczas 
zgrupowania kadry Polski karateków przygotowujących 
się do Mistrzostw Świata WKF (World Karate Federation) 
poddanych 60-sekundowej, cykloergometrycznej próbie 

Tabela 2. 
Charakterystyka liczbowa wskaźników w 60-sekundowym, cykloergometrycznym teście w grupie juniorów młodszych 

(n=21), oraz zawodników trenujących karate (n=13).
Źródło: opracowanie własne.

M ±d min max V%
wskaźniki biegacze karate biegacze Karate biegacze karate biegacze karate biegacze karate
Wysokość 
ciała [cm] 176 175 7 6,7 155 165 186 188 3,98 3,83

Masa ciała [kg] 61,9 64 8,1 7,9 39,2 50 71,8 77 13,1 12,34
Wynik biegu 
na 1000m [s] 169 --- 11,5 --- 153 ---- 194 --- 6,8 ---

Praca wysiłku 
[J/kg] 396,76 369 25,92 34 356 308 448 422 6,5 9,21

Moc średnia 
[W/kg] 6,61 6,2 0,43 0,6 5,93 5,14 7,5 7 6,5 9,68

Moc 
maksymalna 
[W/kg]

8,65 9,6 1,08 0,9 6,9 7,4 11 10,7 12,5 9,34

Hr przed 
testem [ud/
min]

99 99 12,4 15,6 76 80 118 125 12,1 12,3

Hr po wysiłku 
[ud/min] 182 187 9,4 6,3 167 176 197 201 0,05 3,37

LA przed 
testem 
[mmol/l]

2,5 2,5 0,5 0,71 1,5 2 3,1 3 20,4 28,4

LA po wysiłku 
[mmol/l] 12,2 19,7 2,3 1,7 7,2 13,9 17,8 23 19 15
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zostało 13. reprezentantów naszego kraju walczących 
w stylu Shotokan. Średnia wieku poddanym próbie 
zawodników wyniosła 16,7 lat, więc odpowiada kategorii 
juniora młodszego. Do porównania skłania również fakt, 
że czas trwania wysiłku w przypadku kumite wynosi 
odpowiednio dla kobiet 3 minuty i dla mężczyzn 4 minuty. 
Walki karate rozgrywane są w zmiennym tempie, polegają 
głównie na bardzo krótkich i bardzo intensywnych 
zmianach tempa. W tabeli 2. zestawiono wartości liczbowe 
charakteryzujące grupę biegaczy-juniorów młodszych 
oraz zawodników trenujących karate.

Parametry wysokości i masy ciała przedstawione w 
tabeli 2. i porównujące obie grupy sportowców są do siebie 
bardzo zbliżone. Biegacze są lżejsi średnio o 2 kg i wyżsi 
o 1cm. Wyraźne różnice obserwujemy w przypadku pracy 
wykonanej podczas próby. Przewaga lekkoatletów jest tu 
istotna i jej średnia wartość jest wyższa o prawie 30J/kg 
masy ciała. Również wartości minimalne i maksymalne 
tego wskaźnika są wyższe w przypadku biegaczy. 
Podobnie sytuacja się ma w przypadku mocy średniej 
podczas 60-sekundowej próby. Przewaga 0,4W/kg masy 
ciała na rzecz biegaczy trenujących średnie dystanse jest 
znacząca. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku mocy 
maksymalnej, tutaj wartość średnia grupy karateków 
jest wyższa o 1W/kg masy ciała, wartość minimalna 
również jest wyższa a maksymalne wyniki są w obu 
grupach zbliżone. Ilość uderzeń serca przed wysiłkiem w 
obu grupach jest prawie identyczny. Niewielkie różnice 
widać w przypadku wartości minimalnej i maksymalnej, 
gdzie niższe wartości odnotowali biegacze. Taka sama 
tendencja zauważalna jest w przypadku ilości skurczów 
serca po próbie cykloergometrycznej. Niższe wartości 
tych wskaźników u lekkoatletów tłumaczone mogą być 
lepszą adaptacją do wysiłków tego typu. Największe 
różnice wśród wszystkich analizowanych wskaźników 
zauważamy w przypadku stężenia kwasu mlekowego we 
krwi. Mowa tu głównie o zakwaszeniu po 60-sekundowej, 
cykloergometrycznej próbie. Przed wysiłkiem te wartości 
są do siebie bardzo zbliżone. Jednak wartości średnie 
stężenia LA we krwi po teście 60-sekundowym są 
bardzo różne. W grupie biegaczy średnie stężenia kwasu 
mlekowego uzyskało wartość nieco ponad 12 mmol/l, 
przy minimalnej wartości rzędu 7,2 mmol/l i maksymalnej 
17,8 mmol/l. Natomiast wśród karateków średnia wartość 
stężenia LA we krwi po wysiłku osiągnęła poziom prawie 
20 mmol/l, przy minimalnej wartości w tej grupie 13,9 
mmol/l i maksymalnej 23 mmol/l. Potwierdzenie takiego 
stanu rzeczy odnaleźć możemy w literaturze. Wiadomo, 
że trening wytrzymałościowy przyczynia się do obniżenia 
stężenia mleczanu pod wpływem wysiłków o charakterze 
submaksymalnym. Przyczyną takiego zjawiska może być 
występujący u nich mniejszy dług tlenowy lub większa 
zdolność do utylizacji produktów przemiany materii w 
postaci kwasu mlekowego [2].

WNIOSKI
Analizując uzyskane wyniki badań własnych, mając 

na uwadze postawione cele badawcze, można dokonać 
syntezy i wysunąć następujące wnioski:

Zaprezentowany w pracy zestaw kryteriów opisujących 1. 
pracę i moc uzyskaną podczas 60-sekundowego testu 
cykloergometrycznego, może być wykorzystany przez 
szkoleniowców w praktyce szkolenia sportowego do 
oceny indywidualnych predyspozycji sprawnościowych 
jak również do kontroli efektów treningowych.
Za najważniejsze kryteria oceny zdolności wysiłko-2. 
wych zawodników w 60-sekundowym teście określono 
pracę wykonaną podczas próby, wyrażoną w J. na ki-
logram masy ciała, moc maksymalną i moc średnią w 
przeliczeniu na kilogram masy ciała.
Uzyskane wyniki pozwoliły scharakteryzować bada-3. 
nych w zakresie możliwości pracy w warunkach kwa-
so- mlekowych. Może to być podstawą w planowaniu 
obciążeń treningowych właśnie w tym zakresie.
Zdolność do pracy w warunkach kwaso-mlekowych nie 4. 
jest jedynym wyznacznikiem stanu przygotowania bie-
gaczy na średnich dystansach. Należy brać również pod 
uwagę stan możliwości wydolnościowych w obszarze 
beztlenowym i tlenowym. 
Wyniki uzyskane podczas 60-sekundowej, cykloergo-5. 
metrycznej próby nie mogą być prognostykiem uzyska-
nia wyniku sportowego w konkurencjach biegowych.
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