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Введение. 
Эффективность управления тренировочного про-

цесса спортсменов, специализирующихся в прыж-
ковых дисциплинах легкой атлетики, на этапах спе-
циализированной базовой подготовки и подготовки 
к высшим достижениям зависит от хорошо органи-
зованной системы контроля за уровнем их физиче-
ской подготовленности. На этих этапах актуальной 
остается проблема организации и проведения оценки 
уровня развития двигательных качеств прыгунов при 
помощи соответствующих информативных тестовых 
упражнений. Это позволит получить информацию о 
физической подготовленности спортсменов и будет 
отражать, какую базовую подготовку получили легко-
атлеты на этапе предварительной базовой подготовки, 
основными задачами которого является разносторон-
нее развитие физических возможностей спортсменов, 
укрепление здоровья, устранение недостатков их фи-
зическом развитии и физической подготовленности 
[6]. Дети и юноши, развивающие различные двига-
тельные навыки, ловкость и координацию движений, 
лучше адаптируются к тренировочным нагрузкам. 
Они не подвергаются стрессам, присущим трениро-
вочному процессу, направленному на раннюю спе-
циализацию в определенном виде спорта. Правильно 
спланированная учебно-тренировочная программа за-
нятий для детей и юношей должна включать упраж-
нения для развития аэробных, анаэробных возмож-
ностей, силы и выносливости, быстроты, ловкости, 
координации движений и гибкости [2, 3]. Активный 
рост спортивного мастерства начинается с 18 лет (воз-
раст достижения полного физиологического и психо-
логического развития), более продолжительная жизнь 

в спорте, низкий уровень травматизма, постепенная 
адаптация – все это происходит при разносторонней 
подготовке спортсменов, отсутствия ранней специа-
лизации [2]. 

На современном этапе развития легкой атлетики 
в Украине наблюдается тенденция ранней специали-
зации спортсменов. Неоправданная интенсификация 
подготовки спортсменов, специализирующихся в 
прыжковых дисциплинах на этапе специализирован-
ной базовой подготовки, является следствием ошибок 
в методическом подходе к управлению тренировоч-
ным процессом легкоатлетов, что приводит к быстро-
му росту результатов в подростковом возрасте, но от-
рицательно сказывается на становлении спортивного 
мастерства – непродолжительная спортивная карьера, 
травматизм спортсменов. Достаточное внимание во-
просу разносторонней подготовки на этапе предвари-
тельной базовой подготовки при разумно обоснован-
ном (рациональном) объеме специальных упражнений 
является более благоприятным для последующего 
спортивного совершенствования [1, 2, 6, 7]. 

Оценка уровня развития двигательных качеств, 
основа которых закладывается на этапе предвари-
тельной базовой подготовки, позволяет выявить недо-
статки в физической подготовленности спортсменов 
и найти пути их устранения. Исследование проводи-
лось согласно сводному плану НИР в сфере физиче-
ской культуры и спорта на 2006 – 2010 гг. Националь-
ного университета физического воспитания и спорта 
Украины на кафедре легкой атлетики, велосипедного 
и зимних видов спорта и темы 2.1.4. “Совершенство-
вание спортивной тренировки легкоатлетов на этапах 
многолетней подготовки” (номер государственной ре-
гистрации 0106U010769).

Особенности физической подготовленности 
квалифицированных спортсменов, специализирующихся в 

прыжковых дисциплинах легкой атлетики
Бобровник В.И., Криворученко Е.В.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

© Бобровник В.И., Криворученко Е.В., 2010

Аннотации:
Приведены результаты обследова-
ния спортсменов резервной сбор-
ной команды Украины по легкой 
атлетике. В тестировании принял 
участие 81 спортсмен. Возраст 
спортсменов – 17-22 года. Проведе-
на оценка уровня физической под-
готовленности прыгунов в длину, в 
высоту, с шестом, тройным (мужчи-
ны и женщины). Выявлены харак-
терные особенности физической 
подготовленности прыгунов в за-
висимости от спортивной специали-
зации. В тренировочном процессе 
определены недостатки, которые 
тормозят развитие двигательных 
качеств спортсменов, предложены 
пути устранения этих недостатков. 

Бобровник В.І., Криворученко О.В. Осо-
бливості фізичної підготовленості ква-
ліфікованих спортсменів, які спеціалізу-
ються у стрибкових дисциплінах легкої 
атлетики. Наведено результати обстежен-
ня спортсменів резервної збірної команди 
України з легкої атлетики. У тестуванні 
взяли участь 81 спортсмен. Вік спортсме-
нів - 17-22 рік. Проведено оцінку рівня фі-
зичної підготовленості стрибунів у довжину, 
у висоту, із жердиною, потрійним (юнаки і 
дівчата). Виявлено характерні риси фізич-
ної підготовленості стрибунів залежно від 
спортивної спеціалізації. У тренувальному 
процесі визначені недоліки, які гальмують 
розвиток рухових якостей спортсменів, за-
пропоновані шляхи усунення цих недоліків. 

Bobrovnik V.I., Krivoruchenko O.V. 
Features of physical preparedness 
of skilled sportsmen which are 
specialized in jumps disciplines of 
track-and-field. Outcomes of survey of 
sportsmen of a reserve combined team of 
Ukraine are indicated. 81 sportsman has 
taken part in testing. Age of sportsmen - 
17-22 years. The estimation of a level of 
physical readiness of jumpers in length, 
in height, with the sixth, threefold (men 
and women) is conducted. Idiosyncrasies 
of physical readiness of jumpers 
are revealed depending on sports 
specialization. In training process lacks 
which brake development of impellent 
qualities of sportsmen are defined. Ways 
of removal of these lacks are offered. 

Ключевые слова: 
подготовленность, прыгун, спосо-
бности, тест, обследования, оцен-
ка, скорость, сила, выносливость.

підготовленість, стрибун, здібності, 
тест, обстеження, оцінка, швидкість, 
сила, витривалість.

training, jumper, capability, test, 
researches, investigation, speed, 
strength, endurance.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – совершенствование оценки 

физической подготовленности спортсменов, специа-
лизирующихся в легкоатлетических прыжках, путем 
определения особенностей развития двигательных 
качеств легкоатлетов-прыгунов.

Методы и организация исследований. Использо-
вались следующие методы: педагогическое тестиро-
вание, антропометрия, динамометрия, статистическая 
обработка информации [3, 4]. Во время педагогиче-
ского тестирования применялся комплекс упраж-
нений, с помощью которого оценивалась быстрота, 
сила мышц, специальная выносливость, скоростно-
силовые способности спортсменов. Комплекс состоял 
из 9 – 12 упражнений (в зависимости от специализа-
ции легкоатлетов) и включал беговые, прыжковые те-
сты и тесты с отягощениями. 

Комплекс упражнений для прыгунов в длину: 30 
м с ходу, с; 40 м с низкого старта, с; прыжок в дли-
ну с места, м; 3-кратный прыжок в длину с места, м; 
3-кратный скачек на правой/левой, м; метание ядра 
снизу-вперед, снизу-назад, м (масса снаряда 4 кг – 
мужчины, 3 кг – женщины); подтягивание, количество 
раз; жим штанги лежа, кг.

Комплекс упражнений для прыгунов тройным: 30 
м с ходу, с; 50 м с низкого старта, с; прыжок в дли-
ну с места, м; 5-кратный прыжок в длину с места, м; 
5-кратный скачек на правой/левой, м; выпрыгивание 
вверх с касанием правой/ левой рукой, см; метание 
ядра снизу-вперед, снизу-назад, м (масса снаряда 4 кг 
– мужчины, 3 кг – женщины); подтягивание, количе-
ство раз; жим штанги лежа, кг.

Комплекс упражнений для прыгунов с шестом: 30 
м с ходу, с; 80 м с низкого старта, с; прыжок в дли-
ну с места, м; 3-кратный прыжок в длину с места, м; 
выпрыгивание вверх с касанием правой/ левой рукой, 
см; метание ядра снизу-вперед, снизу-назад, м (масса 
снаряда 4 кг – мужчины, 3 кг – женщины); подтягива-
ние, количество раз; жим штанги лежа, кг.

Комплекс упражнений для прыгунов в высоту: 30 
м с ходу, с; 40 м с низкого старта, с; прыжок в дли-
ну с места, м; 3-кратный прыжок в длину с места, м; 
выпрыгивание вверх с касанием правой/ левой рукой, 
см; метание ядра снизу-вперед, снизу-назад, м (масса 
снаряда 4 кг – мужчины, 3 кг – женщины); подтягива-
ние, количество раз [1, 5].

 Исследования проводились во время учебно-
тренировочного сбора в г. Ялта в осенне-зимнем пери-
оде подготовки (2008 – 2009 гг.). В тестировании при-
нял участие 81 спортсмен (41 юноша и 40 девушка). 
Группа легкоатлетов, специализирующихся в прыжке 
в длину, – 28 атлетов (13 юношей, 15 девушек), в трой-
ном прыжке – 25 (13 юношей, 12 девушек), в прыжке 
в шестом – 14 спортсменов (7 юношей, 7 девушек), в 
прыжке в высоту – 14 (8 юношей, 6 девушек). Возраст 
спортсменов – 17-22 года, спортивная квалификация 
– I разряд – МС ( I разряд – 8, КМС – 63 чел., МС – 10 
чел.). 

Обработка экспериментального материала прово-
дилась с использованием интегрированных статисти-

ческих и графических пакетов – Statistica-6, Excel-7, 
SPSS-16.0. Уровень физической подготовленности 
оценивался по пятибалльной шкале: 1 – низкий, 2 
– ниже среднего, 3 – средний, 4 – выше среднего, 5 
– высокий, которая рассчитывалась для каждой груп-
пы легкоатлетов на основе сигмавидних шкал [1, 4]. 
Оценочные шкалы рассчитывались отдельно как для 
мужчин, так и женщин в зависимости от специализа-
ции спортсменов. Коэффициент относительной силы 
верхних конечностей рассчитывался по формуле: мас-
са штанги, которую выжимает спортсмен из положе-
ния лежа (кг) / m (кг), где m – масса тела спортсмена. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
Анализ полученных результатов обследования 

прыгунов в длину показал, что уровень физической 
подготовленности соответствует среднему, у женщин 
средний балл равен 3,4, у мужчин он ниже и отвечает 
3,1 балла (рис. 1). 

Тесты, оценивающие уровень развития скорост-
ных способностей – 30 м с ходу, 40 м с низкого старта 
– женщины выполнили на «тройку» и «четверку» со-
ответственно, а мужчины оба теста на «тройку». Эти 
результаты свидетельствуют о среднем уровне разви-
тия быстроты у прыгунов и от среднего до выше сред-
него у прыгуний. Прыжок в длину с места – упраж-
нение, оценивающее уровень скоростно-силовой 
подготовленности. У спортсменок это упражнение 
на «пятерку», что свидетельствует о высоком уровне 
скоростно-силовой подготовленности, а у спортсме-
нов – среднем. В остальных упражнениях, характе-
ризующих уровень развития скоростно-силовой под-
готовленности, прыгуньи демонстрировали уровень 
выше среднего, прыгуны – средний. Упражнения, 
оценивающие взрывную силу – метание ядра снизу-
вперед, снизу-назад – прыгуны выполнили на «чет-
верку». Силовая подготовленность спортсменок на-
ходится в диапазоне от ниже среднего до среднего, у 
спортсменов – на среднем уровне. 

В группе спортсменов, специализирующихся в 
тройном прыжке, наблюдается общий средний уро-
вень физической подготовленности, как среди жен-
щин, так и среди мужчин (рис. 2). 

Скоростная подготовленность прыгуний отве-
чает уровню выше среднего, прыгунов – среднему. 
Все прыжковые тесты (кроме 5-кратного скачка на 
правой) и метание ядра снизу-вперед, снизу-назад 
спортсменки выполнили на «тройку», что свидетель-
ствует о среднем уровне скоростно-силовой подготов-
ленности. Силовая подготовленность у спортсменок 
находится на среднем уровне, однако коэффициент 
относительной силы верхних конечностей отвечает 
«четверке». У мужчин скоростно-силовая и силовая 
подготовленность соответствует среднему уровню. 

Общий уровень физической подготовленности 
прыгунов с шестов отвечает среднему. С небольшим 
преимуществом в развитии уровня физической подго-
товленности находятся мужчины; женщины получили 
средний балл 3,1, мужчины – 3,4 (рис. 3). 

У прыгуний и прыгунов быстрота и скоростная 
выносливость отвечает среднему уровню. Уровень 
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скоростно-силовой подготовленности спортсменок 
соответствует среднему. У спортсменов скоростно-
силовая подготовленность находится в диапазоне от 
среднего до выше среднего. Взрывная сила находит-
ся на уровне среднем и выше среднего у женщин и 
мужчин соответственно. Силовая подготовленность у 
прыгуний и прыгунов – на среднем уровне.

Анализ полученных результатов в педагогиче-
ском тестировании, а также динамометрии и антро-
пометрии прыгунов и прыгуний в высоту показал, 
что общий уровень физической подготовленности 
спортсменок соответствует среднему, у спортсменов-
мужчин – ниже среднего (рис. 4). 

Результаты, показанные в беговых тестах прыгу-
ньями в высоту, свидетельствуют о среднем уровне 
развития скоростных способностей, а у прыгунов 
–ниже среднего. «Тройке» соответствуют уровень 
скоростно-силовой подготовленности у женщин. В 
диапазоне от ниже среднего до среднего находить-
ся уровень скоростно-силовой подготовленности у 
мужчин. Взрывная сила, от уровня которой зависит 
спортивный результат в прыжке в высоту, у спортсме-
нок отвечает уровню выше среднего, у спортсменов 
– ниже среднего. Силовая подготовленность (сила 
верхних конечностей) у женщин на среднем уровне, у 
мужчин – на низком. 

Рис. 1. Оценка уровня физической подготовленности спортсменов, специализирующихся в прыжке в длину, 
членов резервной сборной команды Украины по легкой атлетике (в среднем по группе), n=28

Рис. 2. Оценка уровня физической подготовленности спортсменов, специализирующихся в тройном прыжке, 
членов резервной сборной команды Украины по легкой атлетике (в среднем по группе), n=25
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Выводы:
Анализ результатов обследования резервной сбор-1. 
ной команды Украины по легкой атлетике, спе-
циализирующихся в прыжке в длину, с шестом, 
тройном прыжке, в прыжке в высоту (женщины) 
показал, что общий уровень физической подготов-
ленности соответствует среднему, а у прыгунов в 
высоту – ниже среднего. 
В группе прыгунов в длину спортсменки четыре те-2. 
ста из 12-ти выполнили на «четверку» и один – на 
«пятерку», шесть упражнений – на «тройку». Муж-
чины данной группы три упражнения выполнили на 
«четверку», два – на «двойку», все остальные – на 

«тройку». В группе прыгунов тройным женщины 
выполнили на «пятерку» и «четверку» по одному 
тесту из 14-ти, восемь «троек» и две «двойки» в их 
активе. У мужчин – две «четверки», остальные – 
«тройки». Прыгуны с шестом демонстрировали ре-
зультаты в тестах на «четверку» и «тройку». У жен-
щин одна «четверка» и десять «троек», у мужчин 
– пять «четверок» и сем «троек». Прыгуньи в вы-
соту из 11-ти тестов три выполнили на «четверку», 
один на «двойку», все остальные – на «тройку». 
Самый низкий уровень физической подготовленно-
сти продемонстрировали прыгуны в высоту – две 
«единицы», шесть «двоек» и три «тройки». 

Рис. 3. Оценка уровня физической подготовленности спортсменов, специализирующихся в прыжке  
с шестом, членов резервной сборной команды Украины по легкой атлетике (в среднем по группе), n=14

Рис. 4. Оценка уровня физической подготовленности спортсменов, специализирующихся в прыжке  
в высоту, членов резервной сборной команды Украины по легкой атлетике (в среднем по группе), n=14
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Результаты исследования показали, что у членов 3. 
резервной сборной команды Украины, специали-
зирующихся в прыжковых дисциплинах легкой 
атлетики, хотя спортивные результаты у прыгу-
нов и прыгуний находятся на достаточно высоком 
уровне, который соответствуют их возрасту, но в то 
же время физическая подготовленность, а именно, 
уровень развития основных физических качеств, 
таких как, быстрота, специальная выносливость и 
скоростно-силовые способности, не соответствуют 
их спортивной квалификации. Физическая подго-
товленность на этапах специализированной базовой 
подготовки и подготовки к высшим достижениям 
у женщин-прыгуний находится на более высоком 
уровне, чем у мужчин, в силу более интенсивного 
развития в этом возрасте (13 – 20 лет) и применения 
адекватных тренировочных средств во время совер-
шенствования физической подготовленности.
 Полученные данные свидетельствуют о наличии 4. 
допущенных ошибок тренерами в методике подго-
товки большинства спортсменов, членов резервной 
сборной команды Украины по легкой атлетике, кото-
рые прошли соответствующий отбор, и имеют вы-
сокий уровень спортивной квалификации. Однако 
уровень их физической подготовленности соответ-
ствует среднему, а у некоторых – ниже среднему. С 
целью повышения уровня физической подготовлен-
ности спортсменов необходимо внести коррективы 
в тренировочный процесс, уделять внимание раз-
витию быстроты, силы мышц, скоростно-силовым 
возможностям наряду с повышением технического 
мастерства, тактической, психологической подго-
товки и других составляющим подготовки спор-
тсменов.

В перспективе дальнейшие исследования будут 
направлены на поиск путей повышения уровня фи-
зической подготовленности спортсменов, специали-
зирующихся в легкоатлетических прыжках, а также 
на оценку уровня физической подготовленности и 
практические рекомендации спортсменов, специали-
зирующихся в легкоатлетических метания, – членов 
резервной сборной команды Украины по легкой атле-
тике. 
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Структура та зміст програми розвитку координаційних 
здібностей юних волейболісток на етапі початкової підготовки

Бойчук Р. І.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Аннотації:
Розглядаються засоби та методичні 
прийоми розвитку координаційних 
здібностей юних спортсменів. У 
експерименті приймало участь 
40 спортсменів. Для факторно-
го аналізу було відібрано вісім 
найбільш значущих показників для 
даного вікового періоду. Визначе-
но показники розвитку: здібності 
до відтворення просторових 
параметрів рухів; здатності до 
диференціації часових інтервалів; 
здатності до відтворення м’язових 
зусиль; здатності до орієнтування 
в просторі; вестибулярної стійкості. 
Запропоновано програму їхнього 
розвитку на етапі початкової 
підготовки.

Бойчук Р.И. Структура и содержание про-
граммы развития координационных спо-
собностей юных волейболисток на этапе 
начальной подготовки. Рассматриваются 
средства и методические приемы разви-
тия координационных способностей юных 
спортсменов. В эксперименте принимали 
участие 40 спортсменов. Для факторного 
анализа было отобрано восемь наиболее 
значимых показателей для данного воз-
раста. Определены показатели развития: 
способности к воспроизведению простран-
ственных параметров движений; способ-
ности к дифференциации временных ин-
тервалов; способности к воспроизведению 
мышечных усилий; способности к ориен-
тированию в пространстве; вестибулярной 
стойкости. Предложена программа их раз-
вития на этапе начальной подготовки.

Boychuk R.I. Structure and mainte-
nance of the program of development 
of coordination capabilities of juvenile 
volleyball players at a stage of initial 
preparation. Means and methodical ac-
ceptances of development of coordina-
tion capabilities of juvenile sportsmen are 
considered. 40 sportsmen participated 
in experiment. For a factor analysis it 
selected eight most significant param-
eters for the given age. Parameters of 
development are defined: capabilities 
to reproduction of spatial parameters of 
movements; capabilities to differentiating 
of time intervals; capabilities to reproduc-
tion of muscular gains; capabilities to an 
alining in space; vestibular durability. The 
program of their development at a stage 
of initial preparation is offered.

Ключові слова:
координаційні здібності, трену-
вальна програма, юні волейбо-
лістки, етап початкової підго-
товки.

координационные способности, трениро-
вочная программа, юные волейболистки, 
этап начальной подготовки.

coordinating capabilities, training pro-
gram, young volleyballers, stage of initial 
preparation.

Вступ.1

Волейбол – ациклічна командна гра, де м’язова 
робота носить швидкісно-силовий, точнісно-
координаційний характер. При малих розмірах май-
данчика і обмеженнях торкань м’яча, виконання 
всіх технічних і тактичних елементів гри вимагає 
точності і цілеспрямованості рухів [2, 3]. Рухові дії 
волейболістів полягають у багатьох миттєвих стар-
тах і прискореннях, в стрибках, у великій кількості 
вибухових ударних рухів при тривалому, швидкому 
і майже безперервному реагуванню на ситуацію, яка 
постійно змінюється, що висуває високі вимоги до 
фізичної підготовленості волейболістів. 

Координаційні здібності (КЗ) серед інших фізичних 
якостей волейболіста займають особливе місце. По-перше, 
високий рівень розвитку координаційних здібностей – 
вирішальна передумова для якісного засвоєння і вдоско-
налення техніки гри; по-друге, «координований» спор-
тсмен на змаганнях швидко пристосовується до умов, що 
постійно змінюються, застосовує найбільш ефективні за-
соби ведення гри [4, 6].

Проблема управління рухами займає значне місце 
в дослідженнях багатьох вчених [3, 5, 7, 8, 10 та 
ін.].Процеси управління руховими діями здійснюються 
на основі своєчасної корекції рухів, що висуває 
підвищені вимоги до рівня розвитку координації і 
точності рухів. На даний час не вироблено цілісного 
уявлення про механізми рухових координацій у 
волейболі, що створює певні труднощі при розробці 
ефективних методик їх вдосконалення у волейболістів 
з різним рівнем підготовленості та різного віку 
[4]. При цьому спеціалісти вважають, що в умовах 
спортивної діяльності вдосконалення координаційних 
механізмів, що визначають ефективність рухових дій, 
вимагає відповідної підготовки, основне завдання 
якої полягає в усуненні труднощів, пов’язаних з вико-

© Бойчук Р. І., 2010

ристанням власне координаційних можливостей шля-
хом підготовки робочих механізмів локомоторного 
апарату до умов роботи, властивих змагальній вправі. 
Така підготовка повинна передбачати вдосконален-
ня вміння акцентувати робочі зусилля по ходу руху 
і раціонально розставляти акценти в системі рухів 
у відповідності до вимог біодинамічної структури 
рухової дії [8, 10].

Високий рівень розвитку координаційних здібностей 
(КЗ), досягнутий на початкових етапах спортивного тре-
нування, є важливим фактором оптимізації кондиційної і 
технічної підготовки, висококваліфікованих спортсменів, 
дозволяє запобігти застою в рості результатів, ро-
бить змагальні рухи економними, варіативними, 
різноманітними і в кінцевому рахунку більш ефектив-
ними. Крім того, широка координаційна підготовка на 
початкових етапах тренування допомагає легше засвою-
вати нові форми рухів і тим самим збагачувати руховий 
досвід юних спортсменів [9]. 

Під час тренування формуються такі дуже 
необхідні сприйняття, специфічні для діяльності 
волейболістів, як “відчуття простору, часу, партнера, 
м’яча, сітки” [3, 6].

Водночас у літературі, що присвячена підготовці 
волейболісток-початківців, розвитку координаційних 
здібностей приділено недостатньо уваги, бракує 
методичних порад стосовно режимів навантажен-
ня та відпочинку, місця окремих координаційних 
здібностей у тренувальному процесі волейболісток на 
етапі початкової підготовки. 

Робота виконана за планом НДР Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – розробити програму розвит-

ку координаційних здібностей юних волейболісток 
на етапі початкової підготовки, та експериментально 
перевірити її педагогічну ефективність.
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Методи дослідження: аналіз та узагальнення 
наукової-методичної літератури, педагогічний експери-
мент, експертна оцінка, методи математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Розвиток координаційних здібностей слід роз-

глядати як основний шлях для оволодіння ігровими 
навиками в спортивних іграх. Необхідно навчити 
юних спортсменів свідомо вибирати засоби і способи 
управління своїми рухами при впливах зовнішнього се-
редовища на організм, що дозволяє створити необхідні 
умови для «виживання» в конкурентній боротьбі, 
характерної для змагальної ігрової діяльності [3, 5]. 
Спортивна підготовка вимагає більш високого рівня 
координаційних здібностей у порівнянні із загаль-
ноприйнятою нормою. Фактично мова повинна йти 
про створення необхідного базису координаційного 
забезпечення всієї системи росту спортивної 
майстерності. Для цього існують сприятливі умови, 
пов’язані з віковими особливостями розвитку дітей, 
а саме наявність сенситивних періодів, коли може 
бути отриманий абсолютний відклик на використан-
ня спеціалізованих засобів. Ця обставина не може не 
враховуватися для підвищення якості спеціалізованої 
спортивної підготовки [5, 8].

В процесі координаційної підготовки 
юних волейболісток необхідно виділяти два 
відносно самостійних розділи: розвиток загаль-
них координаційних здібностей і вдосконалення 
специфічних координаційних здібностей, необхідних 
для гри в волейбол [3].

В основу програми розвитку координаційних 
здібностей юних волейболісток в експериментальній 
групі були покладені дані, отримані в результаті те-
оретичного аналізу про хід розвитку різних видів 
координаційних здібностей в онтогенезі.

При складанні тренувальної програми 
координаційної підготовки юних волейболісток вра-
ховувались наступні принципові положення:

Уявлення про координаційні і пов’язані з ними 
здібності.

Співвідношення об’ємів навантаження при 
вихованні рухових здібностей в критичні періоди їх 
розвитку в процесі спортивного тренування;

Оптимальна тривалість вправи при одноразово-
му повторенні та кількість повторень вправи при 
вихованні окремих рухових здібностей.

Принцип взаємозв’язку частин рухової підготовки, 
рекомендації щодо співвідношення засобів загальної і 
спеціальної підготовки на початковому етапі тренування.

З врахуванням поставленої мети і виходячи з 
вище зазначених положень, було розроблено при-
близне співвідношенні різних видів підготовки 

юних волейболісток на початковому етапі тренуван-
ня. Дані пропорції складені з урахуванням сучасних 
досліджень процесу початкової спортивної підготовки, 
особливостей початкової підготовки волейболісток [3, 
6], нормативних вимог з планування навчальної робо-
ти ДЮСШ [2], практики роботи з волейболістками-
початківцями. Нововведення полягало в стимулюючо-
му педагогічному впливі за рахунок збільшення до 30 
відсотків часу тренування, направленого на виховання 
координаційних здібностей (табл.1).

Співвідношення засобів, що застосовувались для 
загальної і спеціальної координаційної підготовки, 
знаходилось у відповідності з традиційною для етапу 
початкової підготовки пропорцією 1 : 2. Зміст інших 
розділів підготовки не змінювався і здійснювався за 
загальноприйнятою програмою.

 У відповідності з збільшенням об’єму 
координаційної підготовки була змінена структура 
тренувальних засобів на користь вправ, що мають 
координаційне навантаження (за ступенем новизни і 
складності).В тренувальні заняття експериментальної 
групи були включені рухові завдання, які аналітично 
вдосконалюють точність управління руховими па-
раметрами, на раціональність рухових відповідних 
рішень, на здібність і перебудову вироблених форм 
рухів, а також вправи, які формують фонд умінь і 
навиків, які сприяють ефективному оволодінню еле-
ментами техніки гри у волейбол та доцільну їх пере-
будову.

 Для успішного вдосконалення координаційних 
здібностей волейболісток-початківців ми дотримува-
лися специфічних принципів спортивного тренування 
та, підбираючи адекватні засоби, використовували дві 
групи методичних прийомів.

Першу групу склали прийоми для розвитку за-
гальних координаційних здібностей волейболісток-
початківців: відносна новизна завдання; незвичність 
вправ; підвищення координаційної складності завдань; 
різноманітність рухових дій і їхнього поєднання; часта 
зміна виконання завдання, динамічних і кінематичних 
характеристик руху; раптовість зміни ситуації; вико-
ристання незвичних вихідних положень; дзеркаль-
не виконання вправ; зміна просторових меж, у яких 
виконується вправа; зміна способів виконання вправ; 
ускладнення їх додатковими рухами.

Другу групу склали такі методичні прийоми: 
максимальна швидкість і точність під час виконання 
рухових дій; зміна швидкості та темпу рухів; обме-
ження або розширення простору для виконання дій; 
виконання дій у стані втоми; виконання рухових за-
вдань у стані значної емоційної напруги; виконання 
дій в умовах періодичного виключення або обмежен-

Таблиця 1.
 Співвідношення видів підготовки юних волейболісток у запропонованій тренувальній програмі

Вид підготовки Парціальні об’єми, %
Загальна координаційна 20
Спеціальна координаційна 10
Кондиційна 30
Базова техніка 30
Інші види 10



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

10

ня зорового контролю; зниження м’язового напружен-
ня; застосування додаткових орієнтирів і термінової 
інформації; застосування спеціалізованих динамічних 
вправ, спрямованих на розвиток координаційних 
можливостей безпосередньо в структурі спортивного 
рухового навику.

 Для проведення порівняльного педагогічного 
експерименту з метою визначення ефективності 
спеціально розробленої програми координаційної 
підготовки було організовано дві групи (контрольна та 
експериментальна) в кількості 40 осіб, по 20 в кожній 
групі. Після впровадження запропонованої програ-
ми експериментальна група на протязі семи місяців 
працювала над вдосконаленням координаційних 
здібностей, а контрольна група продовжила заняття за 
загальноприйнятою програмою.

Для визначення ефективності авторської програ-
ми вдосконалення координаційних здібностей юних 
волейболісток на етапі початкової підготовки ми 
оцінювали рівень розвитку КЗ учасників дослідження 
на початку та в кінці формувального експерименту. 
З метою виявлення змін у підготовленості випробо-
вуваних під дією експериментального тренувального 
впливу на основі результатів факторного аналізу, нами 
було відібрано вісім найбільш значущих показників 
для даного вікового періоду, що всесторонньо харак-
теризують рівень прояву координаційних здібностей 
юних волейболісток на етапі початкової підготовки.

Середній показник розвитку здібності до 
відтворення просторових параметрів рухів у 
контрольній групі до початку експерименту становив 
5,4±2,16°, а в кінці експерименту 3,9±0,88°. Результат 
підвищився на 38,4 %. На відміну від юних спортсме-
нок контрольної групи, в експериментальній групі 

в кінці експерименту середній результат становив 
3,0±0,79°, приріст склав 72,5 %.

Показник розвитку здатності до диференціації часо-
вих інтервалів до початку експерименту в контрольній 
групі становив 0,97±0,86 с, а в кінці експерименту 
– 0,79±0,57с (приріст 22,7 %). В експериментальній 
групі після застосування авторської програми цей по-
казник становив 0,47±0,38 с, результат покращився на 
59,5 %.

З таблиці видно що, середній показник роз-
витку здатності до відтворення м’язових зусиль в 
контрольній групі до початку експерименту становив 
2,31±0,96 кг, а після експерименту 1,87±0,77 кг, по-
кращення відбулось на 23,5 %. В експериментальній 
групі цей показник до початку формувального експе-
рименту становив 2,22±1,67 кг , а кінці експерименту 
1,37±0,93 кг, результат покращився на 62 %.

На початку формувального експерименту середній 
показник розвитку здатності до орієнтування в 
просторі в контрольній групі становив 688±50°, а 
кінці експерименту – 701±37°, результат покращився 
на 1,9 %. В експериментальній групі до початку ек-
сперименту даний показник становив 711±115°, після 
завершення експерименту цей показник становив 
778±90,8°, приріст результату склав 9,4 %. 

Середній показник складної реакції в умовах ви-
бору в контрольній групі до початку експерименту 
становив 146,3±21,3, після завершення дослідження 
даний показник становив 139,06±17,8, результат по-
кращився на 5,2 %. В експериментальній групі до по-
чатку експерименту показник складної реакції в умо-
вах вибору становив 143,9±23,4, а після експерименту 
126,7±13,5, покращення склало 13,6 %. 

 Таблиця 2. 
Показники розвитку КЗ до експерименту та в кінці експерименту

Координаційні здібності група
До експерименту Після експерименту

Mx±Smx Mx±Smx Приріст % t

Точність відтворення просторо-
вих параметрів рухів 

К (n=20) 5,4±2,16 3,9±0,88 38,4 % p>0,05

Е (n=20) 4,4±2,3 2,6±0,68 72,5 % p<0,05

Точність диференціації часових 
інтервалів 

К (n=20) 0,97±0,86 0,79±0,57 22,7 % p>0,05
Е (n=20) 0,75±0,54 0,47±0,38 59,5 % p<0,05

Точність відтворення м’язових 
зусиль 

К (n=20) 2,31±0,96 1,87±0,77 23,5 % p>0,05
Е (n=20) 2,22±1,67 1,37±0,93 62 % p<0,05

Здатність до орієнтування в 
просторі

К (n=20) 688±50 701±37 1,9 % p>0,05
Е (n=20) 711±115 778±90,8 9,4 % p<0,05

Складна реакція в умовах вибору К (n=20) 146,3±21,3 139,06±17,8 5,2 % p>0,05
Е (n=20) 143,9±23,4 126,7±13,5 13,6 % p<0,05

Вестибулярна стійкість К (n=20) 4,25±0,63 4,4±0,59 3,5 % p>0,05
Е (n=20) 4,35±0,87 4,85±0,36 11,5 % p<0,05

Здатність узгоджувати рухи у 
руховій дії (біг 3х10 м та 30 м по 
прямій, різниця с)

К (n=20) 3,21± 0,35 3,11 ±0,27 3,2 % p>0,05

Е (n=20) 3,01±0,28 2,83±0,21 6,4 % p<0,05

Спеціальні координаційні 
здібності (Комплексний тест)

К (n=20) 63,9±7,3 58±4,9 10,1 % p<0,05
Е (n=20) 63,7±7,4 52,7±4,18 20,8 % p<0,05

Примітка: t граничне =2,074 при p<0,05; 
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Середній показник розвитку вестибулярної 
стійкості на початку експерименту в контрольній 
та експериментальній групах становив 4,25±0,63 
та 4,35±0,87 бали відповідно, після експерименту в 
контрольній групі цей показник покращився на 3,5 %, 
а в експериментальній на 11,5 %.

Середній показник розвитку здатності узгоджу-
вати рухи у руховій дії на початку експерименту в 
контрольній та експериментальній групах становив 
3,21±0,35с та 3,11±0,27с відповідно, після експери-
менту в контрольній групі цей показник покращився 
на 3,2 %, а в експериментальній – на 6,4 %.

Показник комплексного тесту, що характеризував 
прояв спеціальних координаційних здібностей юних 
волейболісток до початку експерименту в контрольній 
та експериментальній групі практично не відрізнявся 
(63,9 ±7,3с та 63,7±7,4с відповідно), проте після ек-
сперименту цей показник у контрольній групі покра-
щився на 10,1 %, а в експериментальній 20,8 %. 

Для визначення здібностей випробовуваних до на-
вчання після застосування авторської методики, ми про-
вели спостереження за успішністю засвоєння техніки 
гри у волейбол. Спостереження проводилось протягом 
п’яти занять в контрольній та в експериментальній гру-
пах. Експертами виступали три тренери вищої категорії. 
За результатами спостереження зроблено висновки, що 
випробовувані експериментальної групи краще справ-
лялися з поставленими руховими завданнями, якісніше 
засвоїли технічні елементи та раціональніше викори-
стовували їх у двосторонній грі. Така ситуація, по всій 
вірогідності, є результатом координаційної підготовки 
проведеної з волейболістками експериментальної групи.

Висновок
Аналіз літературних джерел дозволив з’ясувати, 

що розвиток координаційних здібностей є однією з 
найважливіших та невід’ємних складових процесу 
підготовки волейбольних резервів. Але разом з тим 
залишається дотепер одним з найменш розроблених 
розділів підготовки юних волейболісток. Проведе-

ний аналіз результатів педагогічного експерименту 
підтвердив можливість та доцільність застосування 
даної тренувальної програми в практиці початкової 
підготовки юних волейболісток. 

Наступні наші дослідження лежать у площині по-
шуку та розробки тренувальних засобів для вихован-
ня координаційних здібностей в процесі технічної та 
кондиційної підготовки.
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Динаміка тренувальних навантажень висококваліфікованих 
стрільців з лука в передзмагальному мезоциклі 

Бріскін Ю.А., Пітин М.П., Антонов С.В. 
Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Визначено кількісні показники по-
стрілів спортсменів в структурних 
елементах мезоциклу. Встановлено 
кваліфікаційно детерміновану ди-
наміку обсягів тренувальних наван-
тажень спортсменів. Дослідження 
проводилось за участю спортсменів 
збірної команди України в кількості 
16 осіб. Передзмагальний мезоцикл 
включав три мікроцикли (два підвід-
них та один відновний). Тривалість 
двох перших мікроциклів складала 
п'ять днів (чотири тренувальних і 
один відведений для «відпочинку») 
і третій – один тренувальний день. 
Встановлено, що обсяг тренуваль-
ного навантаження має хвилеподіб-
ну позитивну динаміку від початку 
до його завершення. Встановлено 
взаємозв'язки кваліфікації спортс-
менів і обсягів тренувального на-
вантаження (r = 0,39-0,63) в різних 
структурних елементах мезоциклу. 

Брискин Ю.А., Питын М.П., Антонов С.В. 
Динамика тренировочных нагрузок вы-
сококвалифицированных стрелков из 
лука в предсоревновательном мезоци-
кле. Определены количественные показа-
тели выстрелов спортсменов в структурных 
элементах мезоцикла. Установлена квали-
фикационная детерминированная динами-
ка объемов тренировочных нагрузок спор-
тсменов. Исследование проводилось при 
участии 16 спортсменов сборной команды 
Украины. Предсоревновательный мезоцикл 
включал 3 микроцикла (2 подводящих и 1 
восстановительный). Продолжительность 2 
первых микроциклов составляла 5 дней (4 
тренировочных и 1 отведенный для «отды-
ха») и третий – один тренировочный день. 
Установлено, что объем тренировочной на-
грузки имеет волнообразную положитель-
ную динамику от начала до его завершения. 
Установлены взаимосвязи квалификации 
спортсменов и объемов тренировочной на-
грузки (r = 0,39-0,63) в разных структурных 
элементах мезоцикла. 

Briskin Yu.A., Pitуn M.P., Antonov 
S.V. A dynamics of the trainings load-
ings of highly skilled shooters from a 
bow in precompetytion middle cycle. 
Quantity indicators of shots of sports-
men in building blocks of a mesocycle 
are defined. The qualifying determined 
dynamic of volumes of training loads 
of sportsmen fixed. Research was con-
ducted with the participation 16 sports-
men of a combined team of Ukraine. 
The precompetitive mesocycle powered 
up 3 microcycle (2 failing and 1 regen-
erative). Duration of 2 first microcycle 
constituted 5 days (4 training and 1 as-
signed for “repose”) and the third – one 
training day. It is fixed that the volume 
of training load has undulating positive 
dynamic from the beginning before his 
completion. Correlations of qualification 
of sportsmen and volumes of training 
load (r = 0,39-0,63) in different building 
blocks of a mesocycle fixed. 

Ключові слова:
стрільба, лук, навантаження, ме-
зоцикл, кваліфікація.

стрельба, лук, нагрузка, мезоцикл, квали-
фикация.

shooting, onion, load, mesocycle, quali-
fication.

Вступ.1

Майстерність стрільця визначається не стільки 
розвитком процесів енергообміну, функціональними 
можливостями серцево-судинної і дихальної систем 
організму, скільки його технічною підготовленістю, 
проявами тактичних умінь і пов'язаних з ними пси-
хічних якостей [1; 2; 8]. Відзначимо, техніка в цьому 
виді спорту зорієнтована на досягнення максимально-
го метрично вимірюваного результату [4; 9]. Врахову-
ючи це, слід визначити провідне значення технічної 
підготовки в структурі багаторічного спортивного 
удосконалення спортсменів у стрільбі з лука. 

Зміст науково-методичних досліджень у стріль-
бі з лука акцентований на підвищення ефективності 
тренувань за допомогою впровадження комп'ютерно-
тренажерних систем; вдосконалення технічних засобів 
навчання руховим діям; вдосконалення техніки на осно-
ві біомеханічних моделей тощо [1; 8; 9]. Проте. ці до-
слідження не враховують існуючих вимог до результа-
тів та відповідно до рівня підготовленості спортсменів 
у цьому виді спорту на сучасному етапі його розвитку. 
Таким чином потребують актуалізації питання трену-
вальних навантажень висококваліфікованих стрільців з 
лука в різних періодах підготовки і структурних утво-
реннях тренувального процесу[1; 2; 7]. 

Дослідження виконане згідно теми: 2.2.5 «Моде-
лювання процесів взаємодії тіла людини із спортив-
ним приладдям» плану науково дослідницької роботи 
у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 роки 
Міністерства України у справах сім'ї, молоді і спорту.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – встановити динаміку обся-

гів тренувальних навантажень висококваліфікованих 
стрільців з лука у передзмагальному мезоциклі.
© Бріскін Ю.А., Пітин М.П., Антонов С.В., 2010

Завдання дослідження.
Визначити кількісні показники пострілів високок-

валіфікованих стрільців з лука в структурних утво-
реннях перед змагального мезоцикла.

Встановити кваліфікаційно детерміновану динамі-
ку обсягів тренувальних навантажень висококваліфіко-
ваних стрільців з лука у передзмагальному мезоциклі.

Методи дослідження. Теоретичний аналіз і уза-
гальнення, документальний метод, методи математич-
но статистики.

Результати дослідження і їх обговорення. 
Дослідження проводилося під час навчально-

тренувального збору спортсменів національної збір-
ної команди України зі стрільби з лука, який проходив 
з 27.02 по 12.03.2010 року в м. Київ. Були залучені 
спортсмени основного складу і молодіжної команд в 
кількості 16 осіб. Серед них чотири мали звання за-
служеного майстра спорту України, сім – майстрів 
спорту міжнародного класу і п'ять – майстрів спорту 
України. Навчально-тренувальний збір проводився з 
метою підготовки спортсменів до чемпіонату Європи, 
що проходив у м. Пореч (Хорватія).

Передзмагальний мезоцикл включав три мікро-
цикли (два підвідних та один відновний). Тривалість 
двох перших мікроциклів складала п'ять днів (чотири 
тренувальних і один відведений для «відпочинку») і 
третій – один тренувальний день. Відзначимо, що в 
навчально-тренувальному зборі передбачалися наван-
таження щодо «зимової дистанції» – 18 м.

У зв'язку з об'єктивними обставинами, спортсме-
ни мали різну кількість тренувальних днів. Це було 
пов'язано із станом здоров'я, травмами, особливістю 
приїзду і від'їзду спортсменів до місця проведен-
ня навчально-тренувального збору. Проте, в межах 
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навчально-тренувального збору спортсмени провели 
від 6 до 9 тренувальних днів (без урахування днів для 
відновлення).

Основним специфічним показником тренувальних 
навантажень у стрільбі з лука [1; 7; 8; 9] прийнято вва-
жати кількість виконаних пострілів впродовж певного 
часового відрізку (тренувальне заняття, день, мікро-, 
мезоцикл). Зважаючи на специфіку представленого 
навчально-тренувального збору, нами проаналізовано 
динаміку кількості пострілів з вираженим тренуваль-
ним спрямуванням (рис. 1). Період з 10 по 12 березня 
відведений як перехідний до участі в змаганнях.

Узагальнюючи дані за період навчально-
тренувального збору можна зробити висновки про те, 
що планування навантажень передзмагального ме-
зоцикла здійснювалось з урахуванням конкретизації 
періоду проведення змагань. Так, в першому і в дру-
гому мікроциклі можна спостерігати (рис.1) дводенні 
«піки» збільшення навантаження. Проте, в кінці пер-
шого мікроциклу зниження навантаження було зна-
чно менше ніж у другому. Таким чином можна конста-
тувати, що кумулятивний ефект [3; 4; 8] як результат 
тренувальних впливів навчально-тренувального збо-
ру і приріст підготовленості спортсменів був зосеред-
жений на час проведення змагань Чемпіонату Європи. 
Підтвердженням цього стали результати спортсменів, 
які завоювали 6 медалей різного ґатунку (2 золоті, 2 
срібні, 2 бронзові). Збірна команда України завоювала 
медалі у всіх видах програми, що були представлені 
на цьому Чемпіонату Європи.

 Відзначимо, що показники обсягів тренуваль-
них навантажень збільшувалися від початку і до за-
вершення навчально-тренувального збору (табл.1). 
У першому мікроциклі середні показники обсягу по-
стрілів склав у досліджуваній групі спортсменів 646 
пострілів. Вже в другому мікроциклі спостерігається 
збільшення до 675 пострілів. Це підкреслює посту-
повість збільшення навантаження і сприяння адапта-
ційним процесам в організмі висококваліфікованих 
стрільців з лука [3; 6; 8]. Нами не вказана кількість по-
стрілів у третьому мікроциклі даного мезоциклу, адже 
в ньому був тільки один тренувальний день. Проте, 
проводячи перерахунок кількості пострілів, можна 
було б спрогнозувати сумарний обсяг тренувальних 
навантажень в третьому мікроциклі на рівні до 750 
пострілів. Зменшення тренувального навантаження в 
цьому мікроциклі є закономірним [3; 4], адже через 
декілька днів спортсмени повинні були брати участь в 
завершальних основних змаганнях зимового періоду 
на дистанції 18 м. 

Аналізуючи сумарні дані в структурних утвореннях 
передзмагального мезоцикла ми прийшли до висновків 
про планомірність збільшення навантажень в умовах 
навчально-тренувального збору (рис. 1, табл.1). Також 
було зроблено припущення про те, що у висококваліфі-
кованих стрільців з лука зберігаються тенденції щодо 
збільшення тренувальних навантажень відповідно до 
кваліфікації спортсменів. У першому випадку це було 
достатньо обґрунтовано  [3; 4; 8; 9], а в другому – про-
ведено додаткове вивчення даних. 

Узагальнення інформації щоденників спортсменів, 
дозволило зробити припущення щодо різниці в кількіс-
них показниках пострілів спортсменів в різних струк-
турних утвореннях навчально-тренувального збору. 
З цією метою був проведений аналіз взаємозв'язків 
між тренувальними обсягами в різних структурних 
утвореннях тренувального процесу і кваліфікацією 
спортсменів в передзмагальному мезоциклі (табл. 2). 
Встановлено наявність залежності між сумою вико-
наних пострілів у першому мікроциклі, середнім по-
казником пострілів за день (впродовж НТЗ) і рівнем 
майстерності спортсменів.

Отримані дані (табл. 2) дозволяють обґрунтова-
но стверджувати, що в спортсменів рівня майстра 
спорту і вище спостерігаються прямо пропорційна 
залежність щодо середньої кількості пострілів за тре-
нувальний день впродовж всього передзмагального 
мезоцикла. Проте, значення коефіцієнта кореляції 
окремо за мікроциклами знижуються від першого до 
третього. У першому і другому вказується на наяв-
ність взаємозв'язку між цими показниками. Це може 
бути пов'язано з впрацьовуванням спортсменів [4; 5]. 
Менш кваліфіковані спортсмени витрачають більше 
часу для виходу на оптимальний рівень підготовле-
ності, порівняно з більш кваліфікованими спортсме-
нами [3]. Тому, в умовах навчально-тренувального 
збору в них у другому мікроциклі збереглися підви-
щені обсяги тренувальних навантажень.

Висновки.
Тренувальні обсяги навантажень висококваліфіко-

ваних стрільців з лука в передзмагальному мезоциклі 
мають хвилеподібну позитивну динаміку від початку 
до його завершення. 

Встановлені взаємозв'язки кваліфікації стрільців з 
лука збірної команди України і обсягів тренувально-
го навантаження (r = 0,39-0,63) в різних структурних 
утвореннях передзмагального мезоцикла вказують 
на прямо пропорційну залежність цих показників. У 
висококваліфікованих спортсменів збірної команди 
України спостерігаються тенденції щодо збільшення 
обсягів тренувальних навантажень із зростанням ква-
ліфікації.

Планування акцентованих тренувальних наван-
тажень в мікроциклах передзмагального мезоцикла 
з урахуванням змагального періоду привели до по-
зитивних результатів у змагальній діяльності спортс-
менів збірної команди України зі стрільби з лука на 
Чемпіонаті Європи.

Перспективи подальших досліджень полягають у 
створенні модельних показників обсягів тренуваль-
них навантажень і їх взаємозв'язків з кваліфікацією 
спортсменів на різних етапах багаторічного удоскона-
лення.
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Рис. 1. Зміни середніх показників кількості пострілів висококваліфікованих стрільців з лука  
у перед змагальному мезоциклі (n=16).

Таблиця 1
Кількість пострілів висококваліфікованих стрільців з лука  

в структурних утвореннях передзмагального мезоцикла (n=16).

№ Структурні утворення Кількість пострілів (Х±m)
1 Мікроцикл 1 (4 трен. дні) 646,63 ± 37,95
2 за день 1 мікроциклу 161,66 ± 9,49
3 Мікроцикл 2 (4 трен. дні) 675,44 ± 122,49
4 за день 2 мікроциклу 168,86 ± 30,62
5 Мікроцикл 3 (1 трен. день) 187,85 ± 39,00
6 Мезоцикл (період НТЗ) 1474,69 ± 182,19
7 за день у НТЗ 184,97 ± 21,45

Таблиця 2
Взаємозв’язки кваліфікації спортсменів і обсягів тренувальних навантажень  

в структурних утвореннях передзмагального мезоцикла.

№ Показник
Значення 

коефіцієнта 
кореляції

1 К-ть пострілів в першому мікроциклі 0,63
2 К-ть пострілів в другому мікроциклі 0,37
3 К-ть пострілів в третьому мікроциклі 0,12
4 К-ть пострілів в передзмагальному мезоциклі (період НТЗ) 0,39
5 Середній показник пострілів за день (впродовж НТЗ) 0,57
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Анотації:
Розглянуто наслідки впливу на стан 
здоров’я старшокласників різних 
факторів. Показано роль і значення 
школи і сім’ї у зміцненні здоров’я 
дітей. Зазначено на ролі держави, 
громадських організацій у форму-
вання позитивного ставлення моло-
ді до свого здоров’я. Встановлено, 
що зниження рівня здоров’я дітей  
залежить від стану навколишнього 
середовища, профілактичних за-
ходів. Зазначається на необхідності 
об'єднання зусиль лікарів, вчителів 
та батьків і, насамперед, держави у 
підвищенні рівня здоров’я зростаю-
чого покоління. Окреслені проблеми 
вимагають від освітян пошуку нових 
соціальних і педагогічних підходів з 
формування у дітей навичок здоро-
вого способу життя.

Будагъянц Г.Н. Здоровье старшекласс-
ников и его зависимость от внешней 
окружающей среды. Рассмотрены по-
следствия влияния на состояние здоро-
вья старшеклассников разных факторов. 
Показана роль и значение школы и семьи 
в укреплении здоровья детей. Указано на 
роли государства, общественных органи-
заций в формировании положительного 
отношения молодежи к своему здоровью. 
Установлено, что снижение уровня здо-
ровья детей  зависит от состояния окру-
жающей среды, профилактических меро-
приятий. Отмечается на необходимости 
объединения усилий врачей, учителей и 
родителей и, прежде всего, государства в 
повышении уровня здоровья возрастаю-
щего поколения. Очерченные проблемы 
требуют поиска новых социальных и пе-
дагогических подходов формирования у 
детей привычек здорового образа жизни.

Budagjans G.N. Health of senior pu-
pils and their dependence on an ex-
ternal environment. Consequences of 
influence on a state of health of senior 
pupils of different factors are considered. 
The role and value of school and fam-
ily in strengthening health of children 
is shown. It is specified on a role of the 
state, public organizations in forming the 
positive attitude of youth to the health. It 
is established that decrease of a level of 
health of children depends on a condition 
of an environment, preventive actions. It 
is marked on necessity of association of 
efforts of doctors, teachers and parents 
and, first of all, the states in increase of 
a level of health of growing generation. 
The outlined problems demand search of 
new social and pedagogical approaches 
of forming from children of habits of a 
healthy way of life.

Ключові слова:
старшокласники, здоров’я, здо-
ровий спосіб життя, навколишнє 
середовище.

старшеклассники, здоровье, здоровый 
образ жизни, окружающая среда.

senior pupils, health, healthy life style, 
environment.

Здоров’я старшокласників і його залежність  
від зовнішнього оточуючого середовища

Будаг’янц Г.М.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Вступ. 1

Піклування про здоров’я старшокласників є 
важливою складовою навчального процесу у школі 
та у постійно змінному життєзабезпечуючому 
середовищі. Стан здоров’я старшокласників багато у 
чому залежить від традицій сімейного виховання та 
національних традицій здорового способу життя.

Згідно статистичних даних близько 45% усіх 
захворювань школярів пов’язані із психічною 
складовою, зростанням кількості стресових ситуацій. 
Значне погіршення стану здоров’я школярів 
пояснюється також захопленням школярами 
шкідливими звичками. Це наслідок популяризації 
спотвореного комерційною вигодою «модного» 
стилю життя. Так, 19% підлітків вважають вживання 
вина і пива звичною справою. 65% молоді, що 
відвідує дискотеки і вечірні клуби, регулярно 
вживають алкоголь. І тут вирішальна роль належить 
рекламі. Особливо турбує фахівців, що працюють із 
школярами, масштабність проблеми тютюнопаління. 
Серед учнівської молоді цією шкідливою звичкою 
уражені від 50 до 74% юнаків і дівчат віком 16-18 
років [19].

Негативні тенденції зниження рівня 
здоров’я старшокласників потребують пошуку 
ефективних напрямків його збереження. З цих 
позицій аналіз існуючих напрямків впроваджен-
ня здоров’язберігаючих технологій у повсякденне 
життя старшокласників є актуальною проблемою у 
вихованні молодого покоління.

Необхідно зазначити, що не знайшли належного 
висвітлення рішення проблем збереження і підвищення 
рівня здоров’я старшокласників у поєднанні з якістю 
оточуючого зовнішнього середовища. 

© Будаг’янц Г.М., 2010

Робота виконана у відповідності до плану НДР 
Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка.

Мета роботи – аналіз літературних джерел з про-
блем впливу зовнішнього оточуючого середовища на 
стан здоров’я старшокласників.

Результати дослідження.
Поняття «здоров’язберігаючі технології» об’єднує 

в собі всі напрями діяльності загальноосвітнього за-
кладу щодо формування, збереження та зміцнення 
здоров’я учнів. Мета усіх здоров’язберігаючих 
технологій – сформувати в учнів необхідні знання, 
вміння та навички здорового способу життя, навчити 
їх використовувати отриманні знання у повсякденно-
му житті. 

Здоров’язберігаючі технології створюють безпечні 
умови для перебування, навчання та праці в школі, 
раціональну організацію виховного процесу з ураху-
ванням вікових, статевих, індивідуальних особливо-
стей та гігієнічних норм, відповідність навчального 
та фізичного навантажень можливостям дитини.

Найбільш поширеними профілактичними захода-
ми є диспансеризація учнів; профілактичні щеплення; 
забезпечення рухової активності; організація здоро-
вого та дієтичного харчування, вітамінізація; захо-
ди санітарно-гігієнічного характеру, що пов’язані з 
респіраторно-вірусними інфекціями [1].

Здоров’язберігаючі технології в освітніх закла-
дах реалізуються через наступні напрями освітньо-
виховної діяльності:

створення умов для зміцнення здоров’я школярів та • 
їхнього гармонійного розвитку;
організацію навчально-виховного процесу з ураху-• 
ванням його психологічного та фізіологічного впли-
ву на організм учня;
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розробку і реалізацію навчальних програм з формування • 
культури здоров’я і профілактики шкідливих звичок;
корекцію порушень здоров’я з використанням комп-• 
лексу оздоровчих і медичних заходів;
медико-психолого-педагогічний моніторинг стану • 
здоров’я, фізичного і психічного розвитку школярів;
функціонування служби психологічної допомоги • 
вчителям і учням щодо подолання стресів, тривож-
ності; гуманного підходу до кожного учня, форму-
вання доброзичливих і справедливих відносин у 
колективі;
контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних • 
норм організації навчально-виховного процесу, нор-
мування навчального навантаження і профілактики 
стомлюваності учнів;
організацію збалансованого харчування учнів у • 
школі;
відпрацювання нормативно-правових докумен-• 
тів, що регламентують діяльність шкіл сприяння 
здоров'ю (на рівні країни, а не за рахунок місцевих 
бюджетів).

Таким чином можна стверджувати, що 
здоров’язберігаючі технології є важливою складовою 
навчально-виховного процесу у середній школі. Тому 
держава за допомогою раціонально побудованого за-
конодавства може створити умови, що сприятимуть 
створенню у членів суспільних відносин мотивацій 
для певних видів діяльності чи поведінки, які перед-
бачають застосування навичок здорового способу 
життя і тим самим сприяють охороні здоров'я як на 
індивідуальному, так і на популяційному рівнях.

Слід наголосити на тому, що Основи законодав-
ства України про охорону здоров'я не лише дають 
визначення основних понять, змісту права на охорону 
здоров'я та її принципів, а й водночас встановлюють 
певні обов'язки для суспільства, держави та особи. 
Додаткове, більш детальне регулювання основних 
аспектів сприяння здоров'ю та впровадженню здо-
рового способу життя забезпечується цілим рядом 
нормативно-правових документів: закон України 
«Про фізичну культуру і спорт» (1993 р.) [10]; Дер-
жавна програма «Освіта» (1993 р.) [3]; «Концепція 
неперервної валеологічної освіти в Україні» (1994 р.) 
[7]; Конституція України (1996 р.) [6]; Національна 
програма «Діти України» (1996 р.) [14]; Комплексна 
програма «Фізичне виховання – здоров’я нації» (1998 
р.) [15]; закон України «Про загальну середню освіту» 
(1999 р.) [4], Національна програма патріотичного 
виховання населення, формування здорового способу 
життя, розвитку духовності та зміцнення моральних 
засад суспільства (1999 р.) [17]; закони України «Про 
позашкільну освіту» (2000 р.) [14], «Про охорону ди-
тинства» (2001 р.) [11], Концепція загальної середньої 
освіти (12-річна школа) (2001 р.) [8], Концепція фор-
мування позитивної мотивації на здоровий спосіб 
життя у дітей та молоді (2004 р.), Міжгалузева ком-
плексна програма «Здоров’я нації» на 2002–2011 роки 
(2002 р.) [18], Національна доктрина розвитку освіти 
України у XXI столітті (2002 р.) [9], програма «Спри-
яння просвітницькій роботі «рівний – рівному» серед 

молоді України щодо здорового способу життя» (2000 
р.) [17].

Однак, нажаль більшість вище перерахованих про-
грам та законів не спрацьовує ефективно, тому що про-
водяться просто заходи, розраховані на великий загал. 
А для результату потрібно включати індивідуальну 
роботу, тому необхідно розробляти ідеологію щодо 
зміцнення та збереження здоров’я, а також форму-
вання здорового способу життя на індивідуальному 
рівні.

Не дивлячись на те, що, як в нашій країні, так і за 
кордоном проводиться велика кількість досліджень зі 
зміцнення та збереження власного здоров’я, із форму-
вання здорового способу життя школярів будь-якого 
віку, сучасні негативні тенденції у стані здоров’я 
школярів викликають значне занепокоєння. Яскра-
вим прикладом даної ситуації є вислів фламандсько-
го живописця XVII століття Пітера Пауль Рубенса, 
який писав: «Головна причина того, чому в наш час 
тіла людські відрізняються від тіл античності, – у 
лінощах і відсутності вправ, через те, що більшість 
людей вправляють свої тіла лише в питві та в багатій 
їжі. Не дивно, що від цього живіт товстіє, вага його 
збільшується від обжерливості, ноги слабшають і 
руки усвідомлюють власне неробство. Замість того 
давні щодня посилено вправляли свої тіла в палестрах 
і в гімназіях, нерідко доходячи до поту й утоми» [5]. У 
наш час цей вислів є не аби яким актуальним.

На сьогодні вирішення проблеми формування здо-
рового способу життя школярів, а також зміцнення 
їхнього здоров’я здебільшого покладається на школу. 
Однак не зважаючи на чисельні шкільні та позакласні 
заходи все більше дітей мають відхилення у стані 
здоров'я, зростає кількість хронічних захворювань, 
погіршуються показники фізіологічного та психічного 
розвитку дітей і підлітків.

У ХХІ століття досить актуальною стала проблема 
так званого «вільного часу» школярів. Однією з при-
чин цього є масове закриття позашкільних закладів. 
Іншою причиною є те, що більшість батьків не в змозі 
оплатити заняття дитини у гуртках та секціях.

У наш час величезний психологічний вплив на 
свідомість і підсвідомість людини мають засоби 
масової інформації (ЗМІ), – а саме телебачення, яке 
займає майже весь вільний час школяра. Нажаль в 
Україні телебачення могло б мати позитивний вплив 
на школяра, як це практикується в іноземних країнах. 
Так, в США необхідні навчальні програми транслю-
ють біля 200 телекомпаній та 700 телестудій. В Англії 
щорічно ВВС видає 400 годин на навчальні програ-
ми. У Франції легалізовані шкільне радіо та преса. 
Слід відмітити, що у Радянський період практику-
валося, зокрема на радіо станціях, ведення ранкової 
гімнастики для школярів. 

Слід наголосити, що разом з позитивним телеба-
чення має негативний вплив на психологічний роз-
виток школяра. Так, на думку багатьох спеціалістів, 
жорстокість, насилля, низькопробні в художньому і 
естетичному відношенні матеріали, якими заповнені 
засоби масової інформації, будять у підростаючому 
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поколінні темні та низинні нахильності та бажання. 
Вчені вважають, що необхідно враховувати творчі 
та руйнівні для шкільного виховання та освіти 
можливості засобів масової інформації.

Введення в ефір телебачення великої кількості 
соціальної реклами, як це зараз практикується у місті 
Києві, дозволить зробити лише незначний вплив на 
уявлення школяра про здоровий спосіб життя, про 
цінність людського здоров’я.

На сьогодні однією з серйозних проблем все ще 
залишається висока поширеність серед підлітків 
токсикоманії та алкоголізму. Збільшилася кількість 
дітей, що вживають різноманітні психотропні та 
наркотичні препарати і пристрастилися до куріння. 
Тому провідні держави світу висловили свою 
занепокоєність у Конвенції про права дитини. Згідно 
Конвенції держави-учасники приймають усі необхідні 
міри, включаючи законодавчі, адміністративні та 
соціальні міри, а також міри в галузі освіти, з метою 
захисту дітей від незаконного вживання наркотич-
них речовин та психотропних препаратів, як вони 
визначені у відповідних міжнародних договорах, та 
не допускати використання дітей у протизаконному 
виробництві таких речовин та торгівлі ними [13].

Незважаючи на віддаленість у часі публікацій 
І.П. Павлова, В.М. Бехтерєва, Н.Е. Веденського, 
К.Д. Ушинського, П.Ф. Лесгафта, С.Т. Шацького, 
Л.С.Вигоцького та інших, у них міститься багато 
істотних висновків, які всебічно висвітлюють пробле-
му зловживання молоддю спиртних напоїв. Зокрема, 
В.М. Бехтерєв відзначав, що алкоголізація “не тільки 
губить сили нинішнього покоління, але і обрушується 
всім своїм тягарем на майбутні покоління” [2], що 
веде до прихованої деградації населення.

І.П.Павлов, що розкрив фізіологічну основу фор-
мування звичок, підкреслював, що звички формують-
ся за механізмом умовних рефлексів [12].

Належне рішення проблеми збереження здоров’я 
старшокласників ускладнюється впливом забрудне-
ного оточуючого середовища. Так внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС в Україні склалася надзвичайна 
ситуація, яка суттєво вплинула на стан здоров’я дітей і 
підлітків. Дослідження, що проводилися Г.І.Єременко 
(1992 р.), В.І.Завацьким (1994 р.), В.В.Чижик (1996 р.), 
Т.Ю.Круцевич (1996 р.), О.С.Куц (1997 р.) та інших 
довели, що у переважної більшості школярів, які про-
живають у районах з підвищеною радіоактивністю, 
спостерігається зниження розумової і фізичної 
працездатності, рівня психосоціальної активності, 
погіршується емоційний стан, з’являється схильність 
до конфліктів, підвищується захворюваність.

Особливий неспокій викликають зміни у 
психічному розвитку дітей, які перебувають під впли-
вом малих доз радіації. Показано, що зміни стану 
здоров’я, що пов'язані з впливом малих доз радіації, 
проявляються у найрізноманітніших порушеннях, 
зокрема емоційно-особстісної сфери [20]. Тому роз-
робка напрямків зниження негативного впливу на 
здоров’я дітей шкідливого зовнішнього середовища 
потребує подальших досліджень.

Висновки.
Таким чином, для того, щоб наступне покоління 

виросло здоровішим необхідно об'єднати зусилля не 
тільки лікарів, вчителів та батьків, а й насамперед виз-
нати нашою державою необхідність підвищення рівня 
здоров’я зростаючого покоління. Окреслені проблеми 
вимагають від освітян пошуку нових соціальних і 
педагогічних підходів, які б сприяли збереженню та 
зміцненню здоров'я дітей, формували у них навички 
здорового способу життя.

Подальші дослідження передбачається провести у 
напрямку вивчення інших проблем зміцнення та збе-
реження здоров’я .
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Аннотации:
Рассмотрены современные методо-
логические подходы в моделировании 
процесса физического воспитания. 
Приведен анализ публикаций о моде-
лировании физического воспитания в 
средней и высшей школе. Контекстное 
обучение и физическое воспитание 
являются практической реализацией 
компетентностного подхода и прин-
ципа преемственности физического 
воспитания школьников и студентов. 
Доказано, что внедрение базовых и 
перспективных моделей в практику ра-
боты повышает эффективность физи-
ческого воспитания. Установлено, что 
в физическом воспитании необходимо 
органическое сочетание традиций и 
новаторства.

Вовк В. М. Проблеми моделюван-
ня фізичного виховання учнівської 
і студентської молоді. Розгляну-
то сучасні методологічні підходи у 
моделюванні процесу фізичного вихо-
вання. Наведено аналіз публікацій про 
моделювання фізичного виховання у 
середній і вищий школі. Контекстне на-
вчання і фізичне виховання є практичною 
реалізацією компетентнісного підходу і 
принципу наступності фізичного вихо-
вання школярів і студентів. Доведено, 
що впровадження базових і перспектив-
них моделей у практику роботи підвищує 
ефективність фізичного виховання. 
Встановлено, що у фізичному вихованні 
необхідне органічне поєднання традицій 
і новаторства. 

Vovk V. M. Рroblems of modeling of the 
physical education pupil and student 
youth. The modern methodological 
approaches are сonsidered in modeling 
of the process of the physical education. 
The broughted analysis publication about 
modeling of the physical education in 
average and high school. Contextual 
education and physical education are 
a practical realization competencical 
approach and principle to receivership 
of the physical education pupils and 
students. It is proved that introduction 
base and perspective models in practical 
of the work, raises efficiency of the 
physical education. It is installed that in 
physical education necessary organic 
combination tradition and innovation.

Ключевые слова:
модель, моделирование, школьники, 
студенты, уровень здоровья, физи-
ческая подготовленность.

модель, моделювання, школярі, сту-
денти, рівень здоров’я, фізична підго-
товленість.

model, modeling, pupils, students, level 
of health, physical preparedness.

Проблемы моделирования физического воспитания  
ученической и студенческой молодежи

Вовк В. М.
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 

Введение.1

Модель – это схема или устройство, воспроизводя-
щее структуру того или иного объекта, процесса или 
явления.

Модель – это система, в которой отношения между 
элементами в определенной степени отражают другую 
систему по подобию количественных и качественных 
критериев [10]. 

Моделирование – исследование объектов, систем, 
явлений, процессов путем построения и изучения их 
моделей [9, С. 322].

Термины «модель» и «моделирование» давно вош-
ли в теорию и практику педагогической науки, а мо-
делирование как научно-практический метод широко 
распространилось в теории и практике физического 
воспитания. Моделирование – одна из основных ка-
тегорий познания, на нем базируется любой метод 
научного исследования, как теоретический, так и 
практический. Моделирование – процесс построения, 
изучения и использования моделей для определения и 
уточнения характеристик и оптимизации какого-либо 
процесса [7].

«В современных условиях модернизации обще-
го образования, – пишет А. Асмолов, – в отличие от 
преподавания в школе чисто лабораторного научного 
знания базовым принципом становится принцип кон-
текстуальности, предполагающей единство знаний, 
навыков и их применения с учетом социальных, меж-
личностных и предметных особенностей контекста» 
[1, С. 12]. 

Проблематика контекстного обучения и воспита-
ния в общем среднем образовании еще мало изуче-
на. Однако достаточна степень ее разработанности 
в системе высшего образования. А. Вербицкий и О. 
Ермакова пишут, что «внедрение контекстного обуче-
ния в школе будет являться практической реализацией 
компетентностного подхода, а также принципа преем-
© Вовк В. М., 2010

ственности между школой и вузом» [2, С. 15].
Контекстное обучение усиливает социальную со-

ставляющую образования и воспитания, в том числе и 
физического воспитания. Базовыми формами деятель-
ности учащихся в контекстном обучении являются 
учебно-воспитательная и учебно-профессиональная. 
Они обусловлены использованием соответствующих 
обучающих моделей – семиотической, имитацион-
ной, социальной.

Семиотическая обучающая модель представляет 
собой словесные или письменные тексты, содержа-
щие теоретическую информацию по конкретной об-
ласти знаний и предполагающие ее индивидуальное 
присвоение каждым учащимся (технологии репро-
дуктивного обучения, традиционные учебные задачи, 
задания и упражнения, работа с текстом и т.п.). Еди-
ницей работы учащегося здесь является речевое дей-
ствие.

Имитационная обучающая модель – это моде-
лируемая ситуация, требующая анализа и приня-
тия решений на основе теоретической информации. 
Единицей работы выступает предметное действие, 
основная цель которого – практическое преобразова-
ние учащимся имитируемых ситуаций (проблемное 
обучение, технологии учебных проектов, научно-
исследовательская деятельность учащихся, компью-
терное моделирование).

Социальная обучающая модель – это типовая про-
блемная ситуация, которая анализируется и преобра-
зуется в совместной деятельности учащихся в формах 
уроков-дискуссий, ролевых и деловых игр и т.п. Рабо-
та в интерактивных группах приводит к формирова-
нию не только предметной, но и социальной компе-
тентности учащихся. Основной единицей активности 
становится поступок, направленный на другого чело-
века, предполагающий ответную реакцию и с учетом 
этого – коррекцию своего действия. Основная еди-
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ница поведения и деятельности школьника, студента 
– поступок как форма его личностной активности, 
характеризующаяся ценностным содержанием, диа-
логичностью и ответственностью [2].

Эффективный процесс физического воспитания 
невозможен без построения моделей. Для того чтобы 
выделить характер воздействий, необходимо предва-
рительно определить возможные реакции организма 
школьника, студента, их влияние на результат и то, на-
сколько они эффективны при повторном применении 
для достижения планируемых показателей. Задача 
физической подготовки в широком смысле – изучить, 
познать двигательные возможности занимающихся с 
тем, чтобы направленно изменять уровень их физи-
ческого развития. Все компоненты физического вос-
питания можно рассматривать как познавательные 
системы, обладающие способностью воспринимать 
внешние воздействия, выделять из них информацию 
различного уровня сложности и запоминать в виде 
моделей.

К сожалению, в практике физического воспитания 
учащейся молодежи разработке модельных характе-
ристик физического состояния школьников и студен-
тов уделяется недостаточно внимания. Кроме наших 
исследований [3], известно немного работ, посвящен-
ных этому вопросу [4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12].

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – проанализировать современ-

ные методологические подходы в моделировании 
процесса физического воспитания учащейся молоде-
жи средствами информационно-коммуникационных 
технологий. Задачи работы: разработать базовые и 
перспективные модели, характеризующие уровень 
здоровья и физическую подготовленность старше-
классника и студента, обосновать методологию эф-
фективного физического воспитания средствами но-
вых компьютерных технологий. 

Результаты исследований.
Построение современной модели образователь-

ного учреждения (школа-вуз) должно быть ориенти-
ровано на внедрение компетентностного подхода и 
расширение спектра индивидуальных образователь-
ных возможностей и траекторий для школьников и 
студентов, на формирование базовых компетентно-
стей выпускника школы и вуза (информационной, 
коммуникационной, самоорганизации, самообразо-
вания, самовоспитания, позитивной Я-концепции) 
посредством реализации обучающих моделей и педа-
гогических технологий контекстного обучения и вос-
питания.

Таким образом, содержание образования и воспи-
тания формируется из двух источников:

а) дидактически преобразованной информации со-
ответствующих научных дисциплин;

б) жизни и будущей практической деятельности.
Применительно к специфике физического воспита-

ния в общеобразовательной и высшей школе контекст-

ное обучение – это обучение, в котором с помощью 
всей системы форм, методов и средств, традиционных 
и новых, динамически моделируется общекультурное, 
духовное, интеллектуальное, физическое, предметно-
практическое и социальное содержание жизни уча-
щегося. Трансформация учебно-познавательной 
деятельности учащихся в социально-практическую 
осуществляется в процессе формирования и развития 
системы их ключевых компетенций.

Источниками теории контекстного обучения и фи-
зического воспитания являются:

деятельностная теория усвоения социального опы-• 
та, развитая в отечественной психологии и педаго-
гике;
теоретическое обобщение накопленного многооб-• 
разного опыта и использование форм и методов ин-
новационного обучения и физического воспитания;
понимание смыслообразующего влияния предмет-• 
ного и социального контекстов физической культу-
ры, социальной жизни и будущей профессиональ-
ной деятельности учащихся на процесс и результаты 
их образования и физического воспитания.

Контекст – это система внутренних и внешних 
условий жизни и деятельности человека, которая вли-
яет на восприятие, понимание и преобразование им 
конкретной ситуации, придавая смысл и значение ей 
как целому и ее отдельным компонентам. Внутрен-
ний контекст представляет собой индивидуально-
психологические особенности, знания и опыт лич-
ности; внешний – предметные, социокультурные, 
пространственно-временные и иные характеристики 
обстоятельств, в которых он действует.

В практике физического воспитания используется 
несколько основных вариантов моделей. Здесь необ-
ходим системный подход; при этом следует понимать, 
что изучать объект нужно с позиций установления 
внутренних и внешних свойств, связей, отношений, 
которые определяют его целостность, устойчивость, 
внутреннюю организацию и функционирование. В 
этой целостной системе модель физического состоя-
ния занимает ведущее место, так как в ней заложен 
тренировочный эффект нагрузок и от нее во многом 
зависит основной критерий эффективности учебно-
воспитательного процесса – величина прироста ре-
зультата, а применительно к системе физического 
воспитания учащейся молодежи – успешная сдача го-
сударственных тестов и нормативов физической под-
готовленности.

Базовые и перспективные модели разрабатывают-
ся с учетом периода и условий их достижения и носят 
информативный характер применительно к практике 
физического воспитания.

В основу разработки модельных характеристик 
физического состояния и физической подготовленно-
сти школьников и студентов были положены государ-
ственные тесты физической подготовленности насе-
ления Украины.

Базовые модели физического состояния и физи-
ческой подготовленности должны быть разработаны 
к концу каждого года обучения в учебном заведении, 
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т.е. к моменту сдачи нормативов (май месяц). При этом 
модели этого состояния достаточны для сдачи норма-
тивов на общую оценку «4-6» (удовлетворительно – 18-
24 балла), которые представлены в табл. 1,2 и должны 
рассматриваться как базовые, а на «8-10» (хорошо, от-
лично – 25-31 балл) как перспективные (табл. 3, 4). 

 Для эффективного управления системой физи-
ческого воспитания и обеспечения преемственности 
физического воспитания ученической и студенческой 
молодежи основной следует считать базовую модель 
физического состояния старшеклассника, студента. 

Сведения о закономерностях взаимодействия раз-
личных тренировочных упражнений в программах за-
нятий, особенностях протекания процессов утомления 

и поддержания высокого уровня работоспособности и 
заданных характеристик нагрузки лежат в основе раз-
работки перспективных моделей.

Выводы. 
В контекстном обучении и физическом воспитании 1. 
позиция педагога гуманистическая, центрирован-
ная на личности школьника, студента: он не столь-
ко учит и воспитывает, сколько создает учебную 
ситуацию; актуализирует, стимулирует учащихся 
к физическому развитию; создает развивающую 
образовательно-воспитательную среду, условия для 
самореализации позитивной Я-концепции, всесто-
роннего духовного и физического развития каждого 
школьника, студента. 

Таблица 1 
Базовая модель показателей физического состояния, характеризующих   

уровень здоровья старшеклассника, студента   X +s

№ 
п/п Показатели Юноши Девушки
1. Масса тела, кг 66,6±2,36 58,1±1,12
2. Частота сердечных сокращений,  уд./мин. 83,3±3,62 86,4±2,20

 Таблица 2 
Базовая модель показателей, характеризующих физическую  подготовленность  

старшеклассника, студента   X +s

№
п/п Тесты Юноши Девушки
1. Бег 2414 м, мин. сек 10,56±0,18 14,0±0,72
2. Ручная динамометрия, кг 48,6±3,67 26,6±3,20
3. Сгибание рук в упоре, раз за 30 сек 25,2±3,11 22,8±4,12
4. Поднятие туловища в сед, раз за 30 сек 26,4±2,72 22,6±2,73
5. Подтягивание, раз 11,6±2,13 -
6. Прыжок с места в длину, см 236,0±2,00 173±2,4

 Таблица 3 
Перспективная модель показателей физического состояния,   

характеризующих уровень здоровья старшеклассника, студента   X +s

№
п/п

Показатели Юноши Девушки

1. Масса тела, кг 64,7±4,60 56,4±2,24
2. Частота сердечных сокращений, уд./мин. 70,2±7,24 80,3±1,72

Таблица 4
Перспективная модель показателей, характеризующих физическую подготовленность  

старшеклассника, студента   X +s

№
п/п Тесты Юноши Девушки
1. Бег 2414 м, мин. сек 9,52±0,36 12,54±1,44
2. Ручная динамометрия, кг 58,3±7,34 26,6±6,40
3. Сгибание рук в упоре, раз за 30 сек 27,4±6,22 20,8±8,24
4. Поднятие туловища в сед, раз за 30 сек 30,6±5,44 22,6±5,46
5. Подтягивание, раз 16,0±4,26 -
6. Прыжок с места, см 249,0±4,00 179,3±4,22
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Последовательное динамическое моделирование в 2. 
образовательной и воспитательной деятельности 
учащейся молодежи целостного содержания, форм 
и условий социально-практической деятельности 
человека в области физической культуры, в обще-
стве и на производстве, психолого-педагогическое 
обеспечение личностно-смыслового включения 
школьника и студента в образовательную и воспи-
тательную деятельность.
Проблемность3.  содержания процесса обучения и 
физического воспитания, ведущая роль совместной 
деятельности, межличностного воздействия и диа-
логического общения субъектов образовательного 
и воспитательного процесса.
Адекватность форм организации учебной и вос-4. 
питательной деятельности школьников и сту-
дентов, что означает отказ от доминирования 
классно-групповой, урочной и аудиторной системы 
образования, выбор конкретных организационных 
форм в зависимости от целей, содержания и усло-
вий обучения и физического воспитания.
Органическое сочетание традиций и новаторства 5. 
при ведущей роли последнего в организации жиз-
недеятельности учебного заведения, выборе содер-
жания обучения и физического воспитания и науч-
но обоснованное сочетание новых и традиционных 
педагогических технологий.
Дальнейшие исследования планируется направить 

на разработку и экспериментальную проверку кон-
цептуальной модели обеспечения преемственности 
физического воспитания личности старшеклассника, 
студента. 
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Анотації:
Розглянуто значення «цінності» 
як складової частини формування 
ставлення до власного здоров’я 
старших підлітків. Показано необ-
хідність рівноцінного поєднання 
ціннісної системи підлітків і їх від-
ношення до власного здоров'я. 
Оцінені особливості специфіки 
взаємозв’язку цінностей і здорово-
го способу життя. Зазначено на від-
сутності у загальноосвітніх школах 
систематичної роботи з виховання 
у старших підлітків ставлення до 
власного здоров’я. Також – недо-
статня робота вчителів з пропагу-
вання переваг здорового способу 
життя та дотримання його норм у 
повсякденному житті. 

Галенко Т.П. Ценности как основа фор-
мирования у старших подростков от-
ношения к собственному здоровью. 
Рассмотрено значение «ценности» как со-
ставной части формирования отношения к 
собственному здоровью старших подрост-
ков. Показана необходимость равноцен-
ного объединения ценностной системы 
подростков и их отношения к собственно-
му здоровью. Оценены особенности спец-
ифики взаимосвязи ценностей и здорово-
го образа жизни. Указано на отсутствие в 
общеобразовательных школах системати-
ческой работы по воспитанию у старших 
подростков отношения к собственному 
здоровью. Также – недостаточная рабо-
та учителей по пропаганде преимуществ 
здорового образа жизни и соблюдение его 
норм в повседневной жизни. 

Galenko T.P. Values as forming basis 
for the senior teenagers of attitude 
toward an own health. The significance 
of “worth” as constituent of making up of 
the relation to natural health of the senior 
adolescents is construed. Necessity of 
interconvertible consolidating of valuable 
system of adolescents and their relations 
to natural health is exhibited. Features 
of specificity of correlation of worth and 
a healthy way of life are assessed. It is 
indicated on absence in comprehensive 
schools of systematic operation on 
education at the senior adolescents of 
the relation to natural health. Also – poor 
operation of teachers on propagation of 
advantages of a healthy way of life and 
keeping of its standards in daily life. 

Ключові слова:
здоровий спосіб життя; старший 
підліток; цінність; ціннісне відно-
шення.

здоровый образ жизни; старший подрос-
ток; ценность; ценностное отношение.

healthy way of life; senior teenager; value; 
valued relation.

Цінності як основа формування  
у старших підлітків ставлення до власного здоров’я

Галенко Т.П.
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди”

Вступ.1

На сучасному етапі розвитку суспільства актуаль-
ною проблемою є розкриття потенційних можливо-
стей цінності щодо формування у старших підлітків 
ставлення до власного здоров’я. Одним з головних 
напрямків стає вивчення змісту сучасної системи 
фізичного виховання школярів, а також цінності як 
такої, оскільки фізичне виховання підлітків потребує 
переорієнтації з простого задоволення організму в 
руховій активності на вдосконалення особистості 
шляхом гармонійного розвитку фізичних, психічних 
та духовних якостей. Розв’язання цих завдань 
зумовлює необхідність пошуку нових напрямків робо-
ти загальноосвітніх шкіл, спрямованих на формування 
в старших підлітків ціннісного ставлення до власного 
здоров’я. Головним у цьому процесі є усвідомлення 
того, що принесе учням важливого, значущого, цінне 
ставлення до власного здоров’я. Виховання на основі 
цінностей – це провідний шлях формування свідомої 
гармонійно розвиненої особистості, та збагачення її 
духовного світу. 

Як зазначають Бех І.Д. [4], Лапаєнко С.В. [8], По-
ташнюк І.В. [9], ціннісне виховання значно підвищує 
ефективність виховної роботи школи оскільки цінності 
стають виховним фактором, завдяки тому, що перетво-
рюються у внутрішні мотиви поведінки особистості. 
На сучасному етапі цінність як фактор формуван-
ня ставлення до власного здоров’я є об’єктивною 
необхідністю, оскільки саме їх усвідомлення до-
поможе спрямувати старших підлітків на правиль-
ну організацію власного життя, забезпечить їхній 
гармонійний розвиток, єдність фізичних, психічних і 
духовних потреб особистості.

Але недостатність розробки проблеми, цінності як 
основи формування в старших підлітків відношення 
до власного здоров'я, відсутність цілісних ком-
© Галенко Т.П., 2010

плексних досліджень щодо методів формування 
ціннісного ставлення до фізичного виховання, а та-
кож враховуючи cоціальну значущість та актуальність 
проблеми формування ціннісного ставлення до влас-
ного здоров’я старшими підлітками, забезпечення 
його пcихічнoгo, фізичнoгo та духoвнoгo здoрoв’я, 
заcoбами туристсько-краєзнавчої роботи, відcутніcть 
моделі, теоретичних і методичних засад, важливість 
та актуальність проблеми зумовили вибір теми статті 
“ Цінності як основа формування в старших підлітків 
відношення до власного здоров'я.”.

Робота виконана за планом НДР державного ви-
щого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – проаналізувати науково-

методичну літературу та узагальнити досвід науковців 
щодо цінності як складової частини формування у 
старших підлітків ставлення до власного здоров’я.

Поставлена мета передбачає виконання таких за-
вдань:

Визначити сутність цінності як складової частини 1. 
формування у старших підлітків ставлення до влас-
ного здоров’я.
Проаналізувати особливості специфіки 2. 
взаємозв’язку цінностей і зорового способу життя.
Результати дослідження  та їх обговорення. 
Важливим напрямком роботи загальноосвітніх 

шкіл є виховання в старших підлітків ціннісного 
ставлення до власного здоров’я, оскільки саме це до-
поможе спрямувати старших підлітків на правильну 
організацію власного життя, та сформує ціннісний 
апарат кожної особистості, збереже і зміцнить їхнє 
здоров’я, сприятиме гармонійному фізичному, 
психічному, духовному і соціальному розвитку 
функцій особистості кожного підлітка. 
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Вивчення і аналіз літературних джерел [2, 5, 8, 9]
свідчить, що однією з основних складових здорово-
го способу життя є профілактика шкідливих звичок. 
Паління, алкоголізм, вживання наркотиків стали 
справжньою проблемою сьогодення. Серйозність цієї 
проблеми підвищується ще й тим, що шкідливі звич-
ки найшвидше поширюються серед молоді. Паління 
тютюну, вживання наркотиків, алкоголізм – нині одні 
з найважливіших причин багатьох тяжких захворю-
вань, особливо молоді. З кожним роком зростає небез-
пека згубного впливу шкідливих звичок на процеси 
відтворення населення й на здоров’я підростаючого 
покоління. Це відображено у роботах майже всіх 
науковців, які досліджували здоровий спосіб життя. 
А безпосередньо розробкою цієї проблеми займалися 
В.М.Баранов [1], Б.М.Бахмудов [3], Г.Г.Запорожченко 
[6], Д.А.Ізуткін [7], А.Л.Турчак [10], О.А.Удалова [11]. 
Ці автори наголошують, що здоровий спосіб життя 
молоді неможливо поєднувати зі шкідливими звич-
ками, оскільки це призводить до знецінення власного 
здоров’я та себе як особистості в цілому.

Зокрема цю думку підтримує та розвиває 
І.В.Поташнюк [5] він вважає, що потрібно виховува-
ти особливе ставлення до здоров’я, яке виражається 
в осмисленні його цінності, а також у позитивно-
емоційному прагненні до його зміцнення та вдоскона-
лення. Ставлення до здоров’я як до цінності обумовлює 
формування ціннісної установки на зміцнення та вдо-
сконалення особистого здоров’я, тобто включення 
особистості в оздоровчу діяльність, у здоровий спосіб 
життя. Здоров’я людини є найвищою цінністю, а здо-
ровий спосіб життя – природною формою поведінки. 
Формування ціннісних орієнтацій старших підлітків 
на здоровий спосіб життя досліджувала С.В.Лапаєнко 
[8]. Нею визначено й обґрунтовано педагогічні умови, 
що сприяють формуванню цих орієнтації у старших 
підлітків, експериментально перевірено їх ефективність, 
розроблені методики, які активізують в учнів процеси 
самовиховання та усвідомлення здоров’я як життєво 
важливої цінності. За її визначенням, “ціннісні орієнтації 
особистості на здоровий спосіб життя – це психологічна 
спрямованість (установка) на розумну організацію влас-
ного життя, єдність фізичних, психічних і духовних 
функцій, що максимальною мірою зберігає і зміцнює 
здоров’я і є основною умовою забезпечення нормаль-
ного розвитку, продуктивної життєдіяльності людини в 
гармонії з суспільством і природою” [8, с. 7]. Ціннісні 
орієнтації людини формуються на основі її потреб, 
мотивів, переконань. 

Проблема, цінності як основи формування у стар-
ших підлітків ставлення до власного здоров’я завжди 
викликала підвищений інтерес науковців, методистів, 
педагогів. Оскільки людина як особа визначається 
системою його стосунків зі світом. Особливе місце 
в цій системі належить ціннісним стосункам, які ма-
ють соціально-історичну, культурну обумовленість і 
пов’язані з діяльністю людини по усвідомленню зна-
чення певних явищ дійсності для себе як суб’єкта. 

Формування ціннісного відношення обумовлене 
характером ідеалів школярів, промовців як «моделі 

належного»; що притягує сьогодення до майбутнього; 
ціннісного орієнтиру при визначенні особою систе-
ми ціннісних стосунків до світу та самої себе. Ідеал 
дозволяє упорядкувати різнобічність стосунки шко-
ляра зі світом. Ціннісне відношення має як актуальну 
сторону, що виявляється в діяльності (її прийнято на-
зивати ціннісною орієнтацією), так і потенційну, яка 
часто недостатньо усвідомлюється самою людиною і 
не виявляється в діяльності. 

Таким чином, аналіз літературних джерел показує, 
що поняття “цінності” у різних його проявах досить 
детально розглядалося і досліджувалося багатьма на-
уковцями. В проаналізованих працях сформульовані 
поняття “цінності”, “ціннісні орієнтації”, визначе-
на їх сутність, структура, компоненти, обґрунтовано 
ієрархічну будову цінностей суспільства і особистості, 
з’ясовано механізм їх формування. Водночас, 
ціннісний аспект ставлення до власного здоров’я та 
його формування у старших підлітків не були пред-
метом спеціальних досліджень. Вивчені джерела до-
зволяють стверджувати, що система цінностей – це та 
ланка, яка пов’язує суспільство з індивідом, включає 
його у систему суспільних відносин. Цінності та-
кож лежать в основі вибору цілей, засобів та умов 
діяльності, відповідають на запитання, задля чого 
відбувається той чи інша процес. І хоча цінності – си-
стемоутворювальне ядро програми, задуму, діяльності 
і внутрішнього духовного життя людини, їх вихован-
ня не розглядалося у контексті ставлення до власного 
здоров’я. Аналіз літератури дозволив охарактеризу-
вати ціннісне ставлення до власного здоров’я як по-
зитивне відношення до ведення здорового способу 
життя, що забезпечує єдність фізичних, психічних, 
духовних і соціальних потреб кожної особистості. 

Але необхідно зазначити, що досить детально вив-
чалося науковцями питання збереження і зміцнення 
здоров’я та ведення здорового способу життя. Однак й 
до цього часу більшість авторів по-різному трактують 
поняття ”здоровий спосіб життя“, мають розбіжності у 
поглядах щодо його структури. Майже не дослідженим 
є питання формування ціннісного ставлення до влас-
ного здоров’я у старших підлітків. А саме серед них 
найбільше поширюється алкоголізм, тютюнопаління, 
наркоманія і токсикоманія. Через перенавантаженість 
навчанням багато школярів також страждає від 
недостатньої фізичної активності, відсутності на-
вичок організації навчання, активного дозвілля, пра-
вильного харчування. Вивчення літератури свідчить, 
що хоча останнім часом активізувалася увага вчених 
до дослідження питань здорового способу життя 
учнівської молоді, ведеться кваліфікованіша його про-
паганда у засобах масової інформації, проте проблема 
покращення здоров’я та ціннісного ставлення до ньо-
го старших підлітків залишається невирішеною. 

Пропаганда, декларативний підхід до здорово-
го способу життя – не є вирішенням цього питання. 
Необхідно, щоб учні самі усвідомили, що ціннісне 
ставлення до власного здоров’я повинно бути для 
них важливим і значущим. В опрацьованій літературі 
більшість дослідників розглядають виховання 
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цінностей та ведення здорового способу життя з тео-
ретичних позицій, не застосовуючи їх на практиці в 
школі. Помітним є і те, що науковці не об’єднують 
поняття ”цінності“ та ”здоровий спосіб життя“, 
хоча саме ціннісне виховання значно підвищує 
ефективність виховної роботи школи. Виховання на 
основі цінностей – це провідний шлях формування 
особистості підлітка та його ставлення до власного 
здоров’я.

Відсутність у загальноосвітніх школах систематичної 
роботи з виховання у старших підлітків ставлення до 
власного здоров’я; недостатня робота вчителів, з про-
пагування переваг здорового способу життя та дотри-
мання його норм у повсякденному житті. Не сприяє 
формуванню в учнів ціннісного ставлення до власного 
здоров’я і зміст навчальних дисциплін, у тому числі 
й з фізичної культури. У змісті більшості предметів 
відсутня диференціація навчання, в процесі їх викла-
дання ігнорується стан здоров’я учнів, не враховують-
ся індивідуальні, та вікові особливості школярів; у 
стосунках “учитель-учень” недостатньо проявляються 
ціннісні взаємини. У більшості шкіл немає реальних 
можливостей формувати в учнів ціннісного ставлення 
до власного здоров’я оскільки існує великий дефіцит 
навчально-методичної літератури та необхідної 
матеріальної бази. 

Висновки.
Проаналізувавши літературні джерела ми дійшли 

до висновку, що цінності не лише лежать в основі ви-
бору цілей, засобів та умов діяльності, відповідають 
на запитання, задля чого відбувається той чи інший 
процес, а й є однією з складових частин формування 
у старших підлітків позитивного ставлення до влас-
ного здоров’я. Але незважаючи на те, що сьогодення 
відзначається необхідністю детальнішого вивчення та 

розкриття такої проблеми як формування ціннісного 
ставлення до власного здоров’я, сучасні науковці не-
достатньо уваги приділяють цьому питанню але його 
необхідність розкриття та поєднання таких понять як 
“цінність” та “здоровий спосіб життя” є явною.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем формування у 
старших підлітків ціннісного ставлення до власного 
здоров’я.
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Анотації:
Визначено показники фізичної 
підготовленості курсантів різних 
соматотипів на етапах навчан-
ня. Досліджувані – 112 курсантів. 
Розглянуто факторну структу-
ру зміни показників. Проведено 
діагностування соматотипів. Ви-
явлено значні розбіжності між та-
кою структурою у курсантів різних 
соматотипів на певному етапі на-
вчання. Відзначена необхідність 
урахування отриманих даних 
під час формування змісту за-
нять фізичною підготовкою. Виз-
начена кількість занять певної 
розвивальної спрямованості.

Гоншовский В. М. Структура измене-
ния физической подготовленности 
будущих спасателей с различными 
соматотипами на этапах обучения в 
ВВУЗе. Определены показатели физиче-
ской подготовленности курсантов разных 
соматотипов на этапах обучения. Иссле-
дуемые – 112 курсантов. Рассмотрена 
факторная структура изменения пока-
зателей. Проведено диагностирование 
соматотипов. Выявлены значительные 
расхождения между такой структурой у 
курсантов разных соматотипов на опре-
деленном этапе обучения. Отмечена не-
обходимость учета полученных данных 
во время формирования содержания за-
нятий физической подготовкой. Опреде-
лено количество занятий определенной 
развивающей направленности.

Gonshovsky V.М. The structure of chang-
ing of physical preparedness of the fu-
ture rescue workers with different soma-
totypes at the stages of studying at the 
higher military educational institution. 
Parameters of physical readiness of cadets 
of different somatotypes on grade levels are 
defined. Researched – 112 cadets. The fac-
torial frame of fluctuation of parameters is 
construed. Diagnosing somatotypes is con-
ducted. The considerable variances between 
such frame at cadets of different somatotypes 
on a determined grade level are revealed. 
Necessity of the account of the received da-
tas for a heating-up period of the contents of 
occupations is noted by physical preparation. 
The amount of occupations of a determined 
explicating directedness is defined.
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підготовленість, структура. 
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Структура зміни фізичної підготовленості майбутніх 
рятувальників з різними соматотипами  

на етапах навчання у ВВНЗ
Гоншовський В.М.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Вступ.1

Фізична підготовка є одним з найважливіших 
складників загальної підготовки фахівця з ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій (надалі – рятуваль-
ник) до виконання своїх професійних обов’язків [11]. 

Удосконалення змісту фізичної підготовки 
такої категорії студентської молоді, як і інших, по-
винно відбуватися з урахуванням індивідуальних 
морфофункціональних, моторних і психофізичних 
особливостей [14]. Водночас необхідно врахо-
вувати особливості зміни показників фізичної 
підготовленості майбутніх рятувальників на етапах 
навчання у вищому військовому навчальному закладі 
(ВВНЗ) за традиційним змістом їхнього фізичного ви-
ховання. Крім цього, важливим моментом останнього 
є деталізація зміни зазначених показників, передусім 
в аспекті взаємозв’язків між їх приростом та міри 
впливу кожної такої зміни на формування фізичної 
підготовленості курсантів [7; 12]. 

Дані наукової літератури [6; 8; 9; 16] свідчать, що 
одним з найбільш ефективних методів розв’язання 
останнього завдання є факторний аналіз. Дані та-
кого аналізу дозволяють визначити структуру 
зміни фізичної підготовленості тих, хто займається 
фізичними вправами та, виходячи з цього, – науково 
обґрунтувати кількість занять у навчальному році, 
необхідних для покращення певного показника їхньої 
фізичної підготовленості [15]. 

Аналіз досліджень, спрямованих на вдосконалення 
змісту фізичного виховання майбутніх рятувальників 
[1–3; 10; 12], виявив практично повну відсутність да-
них у зазначеному напрямі. У зв’язку з цим зробили 
висновок про необхідність проведення відповідних 
досліджень.

© Гоншовський В.М., 2010

Робота виконується згідно зі Зведеним планом 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2006–2010 рр. Міністерства України у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту за темою 3.1.1 «Теоретико-
методичні та програмно-нормативні основи фізичного 
виховання учнів та студентів» (номер державної 
реєстрації 0107U000771).

Мета, завдання роботи, матеріал та методи.
Мета дослідження полягала у визначенні 

особливостей структури, якою відзначалася зміна 
фізичної підготовленості майбутніх рятувальників 
на етапах навчання у ВВНЗ за традиційним змістом 
фізичного виховання. 

Відповідно до мети визначили такі завдання:
Визначити показники фізичної підготовленості 1. 
курсантів різних соматотипів на етапах навчання у 
ВВНЗ.
Визначити на етапах навчання структуру зміни 2. 
фізичної підготовленості курсантів різних 
соматотипів, які наприкінці відзначалися висо-
ким рівнем практичної військово-професійної 
компетентності.
Порівняти отримані дані курсантів різних 3. 
соматотипів та курсантів кожного досліджуваного 
соматотипу на етапах навчання. 
Методи й організація дослідження. Під час 

дослідження використовували такі групи методів: 
загальнонаукові – аналіз, синтез, узагальнення, 
систематизацію, порівняння; педагогічні – тестування 
та експеримент, організований лонгітюдинальним 
методом; математико-статистичні. Досліджувані – 112 
курсантів, які у 2003–2005 рр. розпочали, у 2007–2009 
рр. закінчили навчання у військово-інженерному 
інституті Подільського державного аграрно-технічного 
університету (починаючи з 2009р. – факультет військової 
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підготовки Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка). 

Для вирішення поставлених завдань 
використовували отримані раніше (див. [4]) дані зміни 
показників фізичної підготовленості курсантів різних 
соматотипів на етапах навчання у ВВНЗ. Соматотипи 
діагностували за методикою Штефко-Островського у 
модифікації С. С. Дарської [5]. 

Результати дослідження.
Вивчення особливостей зміни фізичної 

підготовленості курсантів різних соматотипів на 
етапах навчання у ВВНЗ за допомогою факторного 
аналізу засвідчило таке. Структура зміни фізичної 
підготовленості курсантів торакального соматотипу  
продовж першого року навчання характеризувалася 
лише двома статистично незалежними чинниками, 
сумарний внесок яких у загальну дисперсію складав 
63,9 %. У зв’язку з цим внесок інших чинників, які ми 
не визначили, становив 36,1 %.

Аналіз матриць інтеркореляції свідчив, що на пер-
шому факторі з внеском у загальну дисперсію обся-
гом 39 %, найбільшими факторними навантаження-
ми (у межах від 0,803 до (–0,994)) відзначалися такі 
перемінні: динамометрія кисті провідної руки, стано-
ва динамометрія, метання набивного м’яча сидячи, 
стрибок у довжину з місця, біг 3000 м. Ураховуючи 
залежність покращення вибухової сили від збільшення 
абсолютної сили [13] та відмінність цих фізіологічних 
механізмів від пов’язаних із покращенням загальної 
витривалості, виокремлений фактор інтерпретувати 
як «вибухова сила і загальна витривалість».

Другий фактор (24,9 %) характеризувався двома 
статистично значущими, але незалежними чинника-
ми – динамометрією кисті непровідної руки (–0,715) 
та трьома перекидами вперед (0,737), що презенту-
вали відповідно абсолютну силу непровідної руки та 
координацію в акробатичних рухових діях. Ураховую-
чи, що абсолютна сила вже була виокремлена раніше, 
фактор інтерпретували як «координація в акробатич-
них рухових діях».

Упродовж другого року навчання у тих самих 
курсантів торакального соматотипу виявили відмінну 
від характерної для першого року навчання структу-
ру зміни їхньої фізичної підготовленості. Зокрема, 
ця структура відзначалася чотирма статистично неза-
лежними чинниками, сумарний внесок яких у загаль-
ну дисперсію складав 55,7 %, а внесок неврахованих 
чинників – 44,3 %. 

На першому факторі (19,2 %) найбільшим фактор-
ним навантаженням відзначалося дві перемінні – ста-
нова динамометрія (0,774) та метання набивного м’яча 
сидячи (0,941). Статистичний взаємозв’язок між зміною 
цих показників засвідчував позитивну тенденцію, 
оскільки інтерпретувався так: із збільшенням резуль-
тату у динамометрії збільшується результат у метанні. 
Зміни цих показників відображають покращення 
відповідно абсолютної сили та вибухової сили у ме-
таннях. Ураховуючи зазначене та залежність вияву 
вибухової сили від абсолютної, фактор розглядали як 
«вибухову силу».

На другому факторі (13,4 %) виокремили тільки 
одну перемінну – біг на 100 м (0,618), що дозволило 
розглядати його як «швидкісну витривалість». 

На третьому факторі з внеском у загальну 
дисперсію обсягом 11,7 % виокремили також одну 
перемінну, а саме динамометрію кисті провідної руки 
(0,830). Отримані дані дозволили інтерпретувати цей 
фактор як «абсолютну силу». 

На четвертому факторі (11,4 %) найбільшим фак-
торним навантаженням відзначалася одна перемінна 
– біг 3000 м (0,768), у зв’язку з чим фактор розглядали 
як «загальну витривалість». 

Упродовж третього року навчання зміна фізичної 
підготовленості тих самих курсантів відзначалася 
чотирма незалежними чинниками, сумарний вне-
сок яких у загальну дисперсію складав 51,3 %, а 
внесок неврахованих чинників – 48,7 %. Значення 
цієї матриці інтеркореляції свідчили, що на кожно-
му факторі виокремлюється по одній перемінній з 
найбільшими факторними навантаженнями. Так на 
першому факторі, внесок якого у загальну дисперсію 
склав 10,7 %, таким навантаженням відзначалася 
динамометрія кисті провідної руки (0,922). Зазначене 
дозволило інтерпретувати цей фактор як «абсолютна 
сила».

На другому факторі з внеском у загальну дисперсію 
на рівні 11,6 % виокремилась одна перемінна – біг 20 м 
з ходу (0,952). У зв’язку з цим фактор інтерпретували 
як «швидкісна сила». 

Третій фактор (16,4 %) характеризувався також 
однією статистично значущою перемінною – нахилом 
уперед сидячи (–0,971), що дозволило розглядати його 
як «гнучкість».

На четвертому факторі з внеском у загальну 
дисперсію на рівні 12,6 % найбільше факторне на-
вантаження припадало на біг 100 м (–0,803). У 
зв’язку з цим фактор інтерпретували як «швидкісна 
витривалість».

Упродовж четвертого року навчання зміна фізичної 
підготовленості курсантів торакального соматотипу 
на 52,2 % визначалася зміною чотирьох показників, 
на 47,8 % – зміною невстановлених показників. Так 
на першому факторі з внеском у загальну дисперсію 
на рівні 12 % виокремили тільки одну перемінну з 
найбільшим факторним навантаженням (0,782) – 
динамометрію кисті провідної руки. Це дозволило 
розглядати перший фактор як «абсолютну силу».

На другому факторі (внесок у загальну дисперсію 
15,4 %) найбільшим факторним навантаженням 
(–0,951) відзначалась одна перемінна, а саме біг 3000 
м. У зв’язку з цим фактор інтерпретували як «загаль-
ну витривалість».

На третьому факторі (10,8 %) виокремили також 
одну перемінну, а саме вис на зігнутих руках (0,844). 
Отримані дані дозволили інтерпретувати цей фактор 
як «статичну силову витривалість».

Четвертий фактор (14 %) відзначався однією ста-
тистично значущою перемінною – трьома перекидами 
вперед (0,800). У зв’язку з цим фактор інтерпретували 
як «координацію в акробатичних рухових діях». 



проблеми фізичного виховання і спорту   № 8 / 2010

27

Отже під час навчання у ВВНЗ структура фізичної 
підготовленості курсантів торакального соматотипу 
змінюється з такими особливостями: у перший рік на-
вчання вона на 63,9 % визначається зміною комплексу 
показників, основою яких є вибухова сила і загальна 
витривалість, а також координація в акробатичних 
рухових діях, на 36,1 % – іншими неврахованими по-
казниками. У другий рік навчання динаміку фізичної 
підготовленості цих курсантів на 55,7 % визначає, 
передусім зміна вибухової та абсолютної сили, а та-
кож швидкісної і загальної витривалості, у третій 
рік – на 51,3 % – зміна абсолютної і швидкісної сили, 
гнучкості, швидкісної витривалості, у четвертий – на 
52,2 % – зміна абсолютної сили, координації в акро-
батичних рухових діях, загальної і статичної силової 
витривалості. При цьому відповідно на 44,3 %, 48,7 % 
і 47,8 % динаміка фізичної підготовленості курсантів 
зумовлена невизначеними показниками.

Водночас необхідно зазначити, що за даними 
зміни показників фізичної підготовленості курсантів 
цього соматотипу (див. [4]) суттєвим покращенням 
відзначалися такі: у перший рік – швидкісної сили 
та витривалості у складнокоординаційній руховій 
діяльності; у другий – статична силова витривалість, 
координація у циклічних локомоціях і акробатич-
них рухових діях, гнучкість, швидкісна, загальна 
витривалість та витривалість у складнокоординаційній 
руховій діяльності; третій – швидкісна і вибухова сила, 
зазначені вияви координації та витривалості; четвер-
тий – тільки вибухова сила у метаннях і координація в 
акробатичних рухових діях. Іншими словами, суттєве 
покращення зазначених показників лише частково 
характеризує зміну фізичної підготовленості курсантів 
цього соматотипу на етапах навчання у ВВНЗ. Інші 
виокремлені факторним аналізом показники хоча 
відзначаються лише тенденцією до покращення, але 
згідно його даних також впливають на зміну фізичної 
підготовленості курсантів. 

Узагальнення даних, отриманих у ході проведено-
го аналогічним чином аналізу даних курсантів інших 
досліджуваних соматотипів, засвідчило таке. 

М’язовий соматотип. Упродовж навчання у 
ВВНЗ за традиційним змістом фізичного виховання 
структура фізичної підготовленості курсантів цього 
соматотипу змінюється так: у перший рік навчання 
вона на 86 % визначається зміною комплексу 
показників, основу якого складає показник загальної 
витривалості, абсолютної сили, витривалості 
у складнокоординаційній руховій діяльності 
та швидкісної сили, на 14 % – зміною інших, 
невизначених показників. 

У другий рік навчання динаміку фізичної 
підготовленості цих курсантів на 81,3 % визначає, 
передусім зміна абсолютної сили, загальної 
витривалості та витривалості у складнокоординаційній 
руховій діяльності, вибухової сили, координації в 
акробатичних рухових діях, у третій рік – на 76,5 
% – зміна координації у циклічних локомоціях, 
загальної витривалості, швидкісної і вибухової 
сили, четвертий – на 81,8 % – зміна вибухової сили, 

координації у циклічних локомоціях, витривалості 
у складнокоординаційній руховій діяльності й 
абсолютної сили. При цьому відповідно на 18,7 %, 
23,5 % і 18,2 % динаміка фізичної підготовленості 
зумовлена невизначеними показниками.

Водночас у цій вибірці курсантів суттєвим 
покращенням відзначаються такі показники: у 
перший рік – відсутні; у другий рік – швидкісна сила, 
вибухова сила у стрибках і метаннях, координація в 
акробатичних рухових діях, швидкісна витривалість 
і витривалість у складнокоординаційній руховій 
діяльності; у третій – абсолютна сила, статична силова 
витривалість, вибухова сила у стрибках, координація 
у циклічних локомоціях, швидкісна, загальна 
витривалість та витривалість у складнокоординаційній 
руховій діяльності; у четвертий – швидкісна і вибухова 
сила, зазначені вияви координації та витривалості, 
у четвертий – тільки погіршення координації у 
циклічних локомоціях. Іншими словами, суттєве 
покращення досліджуваних показників лише частково 
характеризує зміну фізичної підготовленості курсантів 
м’язового соматотипу на етапах навчання у ВВНЗ. 
Інші виокремлені факторним аналізом показники хоча 
і відзначаються лише тенденцією до покращення, але 
згідно даних цього аналізу також впливають на зміну 
фізичної підготовленості курсантів. 

Астеноїдний соматотип. Упродовж навчання у 
ВВНЗ структура фізичної підготовленості курсантів 
цього соматотипу змінюється з такими особливостями: 
у перший рік навчання вона на 95,2 % визначається 
зміною комплексу показників, основу якого складають 
різновиди витривалості та сили, на 4,8 % – зміною 
інших, невизначених показників. У подальшому 
динаміка фізичної підготовленості також значною 
мірою залежить від зміни досліджуваних показників, 
але з такою особливістю: у другий і четвертий роки 
навчання – відповідно на 95,2 % і 88,8 % дещо більше 
від зміни різновидів витривалості, у третій – на 95,3 
% – передусім від зміни різновидів сили. 

Водночас у курсантів цього соматотипу суттєвим 
покращенням відзначаються такі показники: у пер-
ший рік – витривалість у складнокоординаційній 
руховій діяльності; у другий – статична силова 
витривалість, швидкісна витривалість і витривалість 
у складнокоординаційній руховій діяльності, у третій 
– абсолютна сила, вибухова сила у стрибках і за-
гальна витривалість; у четвертий – абсолютна сила 
і рухливість у плечових суглобах. Тобто суттєве по-
кращення зазначених показників лише частково 
характеризує зміну фізичної підготовленості курсантів 
астеноїдного соматотипу на етапах навчання у ВВНЗ. 
Інші виокремлені факторним аналізом показники хоча 
і відзначаються лише тенденцією до покращення, але 
також позначаються на зміні фізичної підготовленості 
курсантів. 

Висновки:
1. У курсантів різних соматотипів суттєво відрізняється 

структура зміни їхньої фізичної підготовленості на 
етапах навчання у ВВНЗ за традиційним змістом 
фізичного виховання.
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2. На кожному етапі навчання структура зміни фізичної 
підготовленості курсантів певного соматотипу не-
однакова.

3. Отримані дані засвідчують необхідність вико-
ристовувати курсантами існуючих соматотипів 
різні за спрямованістю фізичні навантаження, а 
також ураховувати особливості зміни фізичної 
підготовленості курсантів певного соматотипу на 
етапах навчання та конкретизувати ці особливості в 
аспекті перенесення тренувального ефекту під час 
впливу на певну фізичну якість. 
Подальші дослідження необхідно спрямувати 

на розроблення технології індивідуалізації фізичної 
підготовки майбутніх рятувальників з різними сома-
тотипами на етапах навчання у ВВНЗ, ураховуючи 
отримані емпіричні дані, та перевірити її ефективність 
на практиці.
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Аннотации:
Рассматриваются современные аспекты 
подготовки юных футболистов на на-
чальных этапах спортивного отбора. Да-
ётся краткий анализ состояния пробле-
мы обучения двигательным действиям с 
точки зрения требований современной 
педагогической науки. Освещаются ин-
новационные подходы построения про-
цесса обучения и подготовки в системе 
многолетнего спортивного отбора юных 
футболистов. Проведено анкетирова-
ние 323 тренеров детско-юношеских 
команд, 135 тренеров профессиональ-
ных команд, 57 студентов и аспирантов. 
Установлено, что учебно-тренировочная 
и соревновательная деятельность юных 
футболистов должна оцениваться в не-
разрывном единстве по адекватным по-
казателям и критериям эффективности.

Дулібський А.В. Підвищення ефек-
тивності спортивного відбору в фут-
болі. Розглядаються сучасні аспекти 
підготовки юних футболістів на почат-
кових етапах спортивного відбору. Да-
ється короткий аналіз стану проблеми 
навчання руховим діям з погляду вимог 
сучасної педагогічної науки. Висвітлю-
ються інноваційні підходи побудови 
процесу навчання й підготовки в сис-
темі багаторічного спортивного відбору 
юних футболістів. Проведено анкету-
вання 323 тренерів дитячо-юнацьких 
команд, 135 тренерів професійних 
команд, 57 студентів і аспірантів. Уста-
новлено, що учбово-тренувальна й 
змагальна діяльність юних футболістів 
повинна оцінюватися в нерозривній 
єдності за адекватними показниками й 
критеріям ефективності.

Dulibskyy A.V. Improving efficacy of 
sport selection in football. The mod-
ern aspects of preparation of juvenile 
football players on pioneering stages of 
sports takeoff are considered. The brief 
analysis of state of a problem of training 
is given impellent operations from the 
point of view of demands of the modern 
pedagogical science. Innovational ap-
proaches of construction of process of 
training and preparation in a system of 
long-term sports takeoff of juvenile foot-
ball players are illuminated. Questioning 
323 trainers of youthful commands, 135 
trainers of professional commands, 57 
students and post-graduate students is 
conducted. It is established, that training 
and competitive activity of juvenile foot-
ball players should be valued in continu-
ous unity on adequate parameters and 
tests of efficiency.

Ключевые слова:
отбор, футболист, педагогика, подго-
товка, игра, развитие, совершенство-
вание.
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Повышение эффективности спортивного отбора в футболе
Дулибский А. В.

Львовский государственный университет физической культуры

Введение. 1

Особенностью современного футбола является 
эффективный (а значит научно обоснованный) по-
иск талантливых детей и молодых людей, которым 
«по плечу» большие, но чаще всего огромные трени-
ровочные и соревновательные нагрузки, и самые вы-
сокие темпы спортивного совершенствования. При 
максимальной интенсификации физических нагру-
зок, борьбе равных соперников, предельных эмоцио-
нальных переживаниях, напряжённой деятельности 
систем организма только лучшие из лучших могут 
достичь высоких результатов в современном спорте 
высших достижений [8].

Дальнейший  прогресс футбола, по мнению спе-
циалистов [23, 24, 25, 29, 32], видится в том, что не-
ординарные естественные возможности спортсменов 
будут совершенствоваться с помощью эффективных 
методов подготовки. Именно это подразумевается, 
когда говорится о повышении спортивных достиже-
ний с помощью спортивного отбора талантов.

Состояние проблемы. Естественный отбор не по-
зволяет решить проблему подготовки квалифициро-
ванного резерва, поскольку, согласно статистическим 
данным Министерства Украины по делам семьи, мо-
лодёжи и спорта, известно, что в ДЮСШ, СДЮШОР, 
УФК, УОР, специализированных футбольных классах 
происходит значительное “отсеивание” детей [31]. 
Около 70% юных футболистов вообще прекращают 
занятия  футболом из-за несоответствий программ-
ных требований, системы отбора и процесса подго-
товки квалифицированных спортсменов.

Недостаточно адекватная система спортивного от-
бора юных футболистов обусловлена множеством при-
чин, в том числе и тем, что не существует обоснован-
ной информации о значимости конкретных факторов 
процесса становления спортивного мастерства игроков 
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на различных этапах многолетней подготовки. К тому 
же, недостаточно изучены надёжность и информатив-
ность методов отбора детей для обучения и совершен-
ствования в футбольных секциях, группах, классах, 
практически отсутствуют научные данные о дозволен-
ных граничных тренировочных и соревновательных 
нагрузках для юных футболистов разного возраста.

В последнее время произошло значительное раз-
витие футбола внутри высокоорганизованной систе-
мы развития спорта. Изменились дети и их родите-
ли, изменились программа и организация школьной 
системы, практически весь тренерский состав, по 
сравнению с прошлым, достиг определенного уровня 
информационно-культурной базы, касающейся про-
блематики, связанной с преподаванием футбола. Про-
изошло  расширение научных и научно-практических  
сфер, «обслуживающих» развитие футбола [8, 11]. 

Современные дети живут в иной общественной 
реальности, когда компьютеризация и информатиза-
ция, незначительно представленные в прошлые годы, 
стали связующим элементом роста технологий и раз-
вития интеллекта, что так очевидно контрастирует со 
спортивной деятельностью [9, 10, 14].

В процентном соотношении многие данные ука-
зывают на увеличение количества  родителей юных 
спортсменов, имеющих высшее образование и соот-
ветственно более высокий культурный уровень. Они 
больше участвуют в школьном воспитании своих де-
тей и более частыми являются случаи, когда родите-
ли объединяются с педагогами школы и спорта для 
определения общего образовательного направления 
[15]. Но не всегда это удается.

Каждая  из этих проблем спортивного отбора 
в футболе имеет специфику в зависимости от за-
дач, характерных для различных этапов подготовки 
юных футболистов. Участники соревнований в фут-
боле – молодые люди, находящиеся в периоде физи-
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ческого и психического созревания в экстремальных 
условиях процесса подготовки. Поэтому в учебно-
тренировочном процессе юных футболистов необхо-
димо решать педагогические, физиологические, ме-
дицинские, психологические и т.д. задачи [8].

Анализ  методических источников и практической 
работы тренеров [11, 23, 24, 25, 28, 29, 32] доказывает, 
что для успешной реализации многолетней подготов-
ки на каждом из этапов спортивного отбора необходи-
мо учитывать комплекс показателей, среди которых:

Оптимальный возраст (паспортный и (или) биоло-1. 
гический) достижения наивысших результатов в из-
бранном виде спорта.
Направленность тренировочных и соревнователь-2. 
ных воздействий, а также методы и средства подго-
товки, и особенности восстановления юных спор-
тсменов.
Уровень модельных характеристик физической, 3. 
технической, тактической, психической и других 
видов подготовленности, которые необходимо до-
стичь юным спортсменам на конкретном этапе 
многолетней подготовки.
Допустимые нормы нагрузок (объём, интенсив-4. 
ность, величина адаптационных изменений, кото-
рые достигаются за счёт реализованной нагрузки) в 
зависимости от индивидуальных характеристик со-
стояния основных функциональных систем  орга-
низма юных спортсменов.
Контрольные нормативы, использующиеся с це-5. 
лью коррекции  направленности системы  подго-
товки [8] .
Работа выполнена по плану НИР Львовского госу-

дарственного университета физической культуры.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данной работы является необходимость 

создания нового направления инновационных преоб-
разований в системе воспитания спортивных резервов 
в футболе, реализация которого расширит возможно-
сти улучшения многолетней подготовки юных футбо-
листов и обеспечит формирование нового поколения 
спортивной элиты, которая будет обладать значитель-
но большими возможностями для спортивного совер-
шенствования, чем предшественники. 

Для достижения поставленной цели использова-
лись следующие методы исследования: анкетирова-
ние; педагогическое наблюдение, педагогическое те-
стирование, педагогический анализ.

В анкетировании в период с 2003 года по 2010 год 
принимали участие тренеры детско-юношеских (323 
человека) и профессиональных (135 человек) команд, 
которые проходили обучение по программам УЕФА в 
Центре лицензирования Федерации футбола Украи-
ны с целью получения европейской лицензии. Кроме 
того, в анкетировании были задействованы студенты, 
магистранты и аспиранты Национального универ-
ситета физического воспитания и спорта Украины и 
Львовского государственного университета физиче-
ской культуры (57 человек).

Педагогическое наблюдение осуществлялось в пе-
риод с 1998 года по 2010 год на базе отделений футбо-

ла, СДЮШОР и спортивных школ Украины, Англии, 
Испании, Германии, Латвии, Португалии, а также в 
процессе сотрудничества с тренерами и игроками 
национальных юношеских и молодёжных сборных 
команд Украины, Италии, Польши, России, Сербии, 
США и Канады.  

Педагогическое тестирование проводилось в пери-
од с 2003 года по 2010 год в условиях сдачи норматив-
ных требований юными футболистами футбольных 
академий «Динамо»  Киев, «Шахтёр» Донецк, «Ме-
таллург» Запорожье, СДЮШОР «Карпаты» Львов, 
высших училищ  физической культуры г. Киева и г. 
Львова, а также других спортивных школ профессио-
нальных футбольных клубов Украины, которые при-
нимали участие в официальных соревнованиях под 
эгидой Детско-юношеской футбольной лиги Украины. 
Нормативные требования были разработаны специа-
листами Федерации футбола Украины и предложены 
в методических материалах Центра лицензирования 
Федерации футбола Украины, а также утверждёны 
Комиссией УЕФА «Jira», сотрудники которой отве-
чают за развитие тренерского обучения в странах, яв-
ляющимися членами УЕФА. 

Результаты исследований.
Проблема подготовки полноценного футбольного 

резерва касается широкого ряда вопросов организа-
ционного, методического и научного характера. Она 
связана с проблемой управления многолетней подго-
товкой юных футболистов, которая, в свою очередь, 
предусматривает:

Чёткую последовательность задач, средств и ме-1. 
тодов обучения и подготовки  (но не тренировки! 
(особенно на начальных этапах!)) детей, подрост-
ков и юношей, занимающихся футболом.
Постоянный, тщательно продуманный и научно 2. 
обоснованный рост объёмов и интенсивности тре-
нировочных нагрузок.
Перманентную динамику последовательности 3. 
возрастания объёмов средств, в первую очередь, 
технико-тактической и психической, а также общей 
и специальной физической подготовки.
Чёткое  соблюдение  принципа  разумной  последо-4. 
вательности  при использовании необходимых тре-
нировочных и соревновательных  нагрузок для кон-
кретного возраста юных футболистов.
Однако  утилитарный, узко прагматический под-

ход к отбору спортивных талантов, который суще-
ствует сегодня в Украине, как правило, игнорирует 
реальности генезиса спортивных способностей, огра-
ничиваясь поиском только тех юных талантов, кото-
рые состоялись случайно.

Такой подход не обеспечивает выявления боль-
шинства перспективных атлетов, поскольку в системе 
многолетней подготовки юных спортсменов не преду-
смотрен абсолютно необходимый этап формирования 
спортивного таланта в ранние сенситивные (благо-
приятные) периоды развития двигательных функций 
ребёнка. Поэтому в традиционной методологии отбо-
ра, а не выявления (как это очень часто встречается в 
практике работы с юными футболистами) спортивных 
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талантов, исподволь заложена морально-этическая 
ущербность, которая исключает для большинства де-
тей реализацию права на проявление своих спортив-
ных способностей и определения собственного пути 
в освоении ценностей спортивной культуры.

Обсуждение. Необходимо подчеркнуть, что на 
любую сферу человеческой деятельности, на развитие 
футбола в том числе, и подготовку юных футболистов 
в частности, пагубное влияние оказывает застывшее 
мировоззрение – невозможность принимать, перера-
батывать и анализировать новую информацию. Такое 
явления проявляется в догматической приверженно-
сти старым методикам, которые верой и правдой от-
служили своё предназначение, став одним из хорошо 
проанализированных и использованных факторов в 
построении новых подходов. К сожалению, в отече-
ственном футболе этого не произошло.

Приведём  пример формирования такого стереоти-
па. Известно, что имеется программа для спортивных 
школ, где приоритет в обучении технике – традицион-
ное развитие умений и навыков через многократное 
повторение приёмов в стандартных условиях. Таким 
же образом обучалось и большинство тренеров, буду-
чи в спортивной школе; так же, в основном, обучают 
почти все тренеры; в учебно-методической литерату-
ре говорится о том же; так же будущего тренера учили 
и в институте физкультуры. Многие специалисты [23, 
24] считают, что такая методика – это так называемая 
«зубрёжка».

А если ещё у педагога есть и опыт тренерской ра-
боты, где был взят за основу именно такой подход к 
обучению, да при этом ещё и попался талантливый 
мальчишка, который заиграл в команде высокой ква-
лификации, утверждается мысль о полном успехе. 
Формируется убеждение о достижении вершины тре-
нерского мастерства. Результат – стереотип воздвиг-
нут, и трудно отказаться от привычного, наработанно-
го годами, даже если оно неэффективно.

Одним из факторов, лимитирующих уровень  под-
готовленности юных футболистов, является, как от-
мечают специалисты [1, 23, 24, 28, 29], техническая  
оснащенность игроков. При этом отставание в тех-
нике игры от лучших мировых образцов намечается, 
очевидно, уже на начальных этапах подготовки [8].

Согласно общепринятой методике, изложенной 
в нескольких учебниках и методических пособиях [25, 
28], обучение приёмам техники должно происходить, 
образно говоря, в «алфавитном порядке». Сначала 
выполнение приёмов в простых условиях, потом – в 
усложнённых и, наконец, – в сложных, приближённых 
к игровым условиям. Выполнение игрового приёма, 
к примеру, удара по мячу ногой, выглядит, при этом 
таким образом: разбег – постановка опорной ноги 
– замах – ударное движение – проводка мяча. При 
обучении такому приёму акцент делается на методы 
расчленённого  и целостного обучения с элементами 
строгой регламентации [25, 28].

Данный подход к обучению юных футболистов 
очень схож с ситуацией в образовании, описанной 
ещё классиком украинской литературы Иваном Фран-

ко. Сущность такого подхода в принципе, так назы-
ваемой «избирательной зубрёжки», – небезызвестной 
«абабагаламаги», известной ещё под названием «гу-
бительной педагогики», как элемента подавляющего 
и калечащего воспитание. Такой подход, к сожале-
нию, очень часто используется и в процессе подготов-
ки юных футболистов на основании предложенной в 
учебниках единой методики.

Специфика футбольного образования такова, что 
детскому тренеру сразу разобраться во всех методиче-
ских нюансах подготовки достаточно сложно. В раз-
ные периоды обучения необходимо разными путями 
добиваться приобретения навыка.

Футбол  – это игра, где основные игровые  дей-
ствия с мячом, как правило, выполняются ногами или 
головой. Для человека же более естественным, так 
сложилось историко-генетически, является выпол-
нение движений и действий руками, кроме ходьбы, 
прыжков и бега. Если проводить аналогии с обуче-
нием и изучением родного и иностранного языков, 
то можно предположить, что для любого человека 
выполнение движений руками – это «родной язык».  
«Иностранным языком», по аналогии, является вы-
полнение движений ногами.

Поэтому, опираясь на исследования филологов  
– представителей науки, столь же древней, как и само 
человечество («Сначала было слово»), можно сказать, 
что главным средством обучения как своему родному, 
так и иностранному языкам, является общение без чрез-
мерных искусственных ограничений. А для маленького 
человека, который постигает азы общения на родном 
или иностранном языках, очень важным средством са-
мовыражения являются такие формы взаимодействия с 
окружающим миром, где методы строгой регламента-
ции действий ребёнка практически отсутствуют.

Приучение к определённым правилам, которые  
существуют в каждом виде деятельности человека, 
в том числе и при  обучении игре в футбол, проис-
ходит через использование элементов свободного 
общения, игры и соревнования. Такой метод называ-
ется «коммуникативным», который занимает ведущее 
место среди наиболее активно используемых методов 
изучения иностранных языков. Сущность данного ме-
тода в том, что его использование в процессе обуче-
ния направлено на одновременное развитие языковых 
навыков в процессе непринуждённого общения [30].

Кроме того, филологи утверждают, что изучение 
языка, началом  и основой которого служит изучение 
алфавита, является недостаточно эффективным мето-
дом. Примером тому может служить, говорят фило-
логи, низкий уровень знаний тех детей, которые изу-
чали иностранный язык по «алфавитной» методике в 
общеобразовательной школе. В довершение, психоло-
ги рекомендуют при обучении детей любым формам 
общения избегать методов, имеющим в основе своей 
элементы строгой регламентации. К тому же, в силу 
образности детского восприятия, утверждают физио-
логи, многие новые движения осваиваются детьми 
без особого инструктажа, при этом легче осваивается 
целостное движение, чем по элементам [26].
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Дети  обязательно должны понимать, почему и за-
чем они что-то делают. Ещё Ян Амос Коменский в 16 
веке говорил: «Совершенно неразумен тот, кто счита-
ет необходимым учить детей не в той мере, в какой 
они могут осваивать, а в какой он сам желает» [30]. 
Слишком строгое «взрослое» воспитание, основанное 
на принципах, которые не всегда понятны ребёнку, на-
поминает дрессировку. Ребёнок, утверждают психо-
логи, может беспрекословно исполнять всё, когда вы 
рядом. “Убеждение лучше принуждения, строгости”, 
– подчеркивают психологи [3].

Сегодня много говорят об инновационном  обуче-
нии – в отличие от традиционного (хотя, по нашему 
мнению, это разделение весьма условно и далеко не 
всегда отражает суть – ведь инновации вырастают из 
традиций и в значительной мере «вбирают» их в себя).

Новые технологии сканирования живого мозга и 
получения его изображений с помощью позитронной 
эмиссионной томографии, функциональной магнитно-
резонансной томографии, магнитоэнцефалографии и 
др. позволяют изучать активность мозга на том уров-
не, о котором большинство учёных ХХ века не могли и 
мечтать. Открытия в области молекулярной биологии 
позволили нейробиологам выделить молекулы, кото-
рые отвечают за обучение и память, и подробно опи-
сать изменения, происходящие в клетках головного 
мозга во время формирования воспоминаний. Расшиф-
ровка генетического кода человека помогла выделить 
гены, от которых зависит интеллект и темперамент [4].

Теперь  исследователям известно не только то, 
как именно мозг кодирует информацию, занося её 
в память на молекулярном уровне, но и способы 
управления этим процессом.

Специалисты футбола очень часто говорят, 
что «язык» футбола, как и любой командной спортив-
ной игры с мячом, – это передачи мяча, подразумевая 
под этим то, что средством профессиональной комму-
никации между футболистами в игре является точная, 
целесообразная и безукоризненно выполненная  в тех-
ническом плане передача мяча [25, 28, 29].

 Поэтому, по нашему глубокому убеждению, 
пришла пора вносить новое видение в учебно-
тренировочный процесс юных футболистов. И имен-
но поэтому, мы ратуем за динамичность, моторную 
плотность, но, в первую очередь, высокую нагрузку на 
функции внимания, мышления и принятия быстрых, 
почти молниеносных решений, плюс, к тому же, с 
опережающей технико-тактической задачей. И так 
на каждом занятии. Потому что футбол – игра, где 
сливаются воедино различные грани подготовлен-
ности спортсмена, а не отдельно техника или такти-
ка. Первый шаг в этом направлении – разнообразие 
учебно-тренировочного процесса с привлечением 
технико-тактических упражнений и различных игр 
со сложной оперативной задачей.

В тоже время, необходимо заново переосмыслить, 
что такое в современных условиях обучение, воспита-
ние, развитие. Эта триада настолько очевидна и при-
вычна любому педагогу, что вроде бы никаких вопро-
сов не возникает и не может возникнуть. Тем не менее, 
в новых условиях такие вопросы возникают [20].

Традиционно курс педагогики строится на «трёх 
китах»:

теории обучения,• 
теории воспитания,• 
школоведении (в последнее время школоведение • 
стало называться «управление образовательными 
системами») [19, 21].

Но, во-первых, школоведение и раньше «выпада-
ло» из логики общего здания педагогики, поскольку  
никак не «вписывалось» в её предмет. Тем более в со-
временных условиях.

Во-вторых, если педагогика включает обучение, 
воспитание и развитие, и в педагогике есть теория 
обучения, теория воспитания, то где же теория раз-
вития?! Получается, что педагоги отдали её «на от-
куп» психологам. Но психологи понимают её совсем в 
другом, отнюдь не в «педагогическом» смысле. Кроме 
того, психологи в 60-70-80-х гг. XX в., уйдя от психо-
логии функций (психологии внимания, памяти, мыш-
ления и т.д.), переключились на психологию деятель-
ности и личности [17, 27].

В последние годы большинство психологов пере-
ключилось на психологию личности и социальную 
психологию и стали психологию развития «смеши-
вать» с психологией развития личности и зачастую 
«проникать» в предмет педагогики, смешивая разви-
тие личности с проблемами воспитания [20, 21].

В большинстве современных учебников педагогики 
в основе лежит педагогическая деятельность, т.е. дея-
тельность учителя, преподавателя, тренера, воспитателя. 
Об учебной деятельности зачастую вообще не упомина-
ется. То есть деятельность обучающегося – воспитан-
ника, ученика, студента, слушателя – вообще не рассма-
тривается, хотя все авторы единодушно указывают, что 
обучающийся – субъект деятельности [9, 12].

Развитие педагогики в новых социально-
экономических условиях предполагает противопо-
ложный подход. Центральной её фигурой, ядром, 
предметом должен стать обучающийся – ученик, сту-
дент, слушатель, юный спортсмен и т.д., т.е. его объек-
том  становится образовательная деятельность. При-
чем, обучающийся, понимаемый не абстрактно, не как 
класс, группа или весь контингент обучающихся в дан-
ном учебном заведении, а рассматриваемый на уровне 
каждого отдельной личности, во всем богатстве и мно-
гообразии его интересов, потребностей и устремлений. 
Ведь до сих пор в учебниках педагогики ее субъекты 
фигурируют полностью обезличено – только во мно-
жественном числе: дети, учащиеся, воспитанники, сту-
денты, ребята, ученики и т.д. [15, 16, 21].

Это последствия прежних подходов, когда глав-
ным было общественное, а личное практически не 
рассматривалось. Но сегодня в связи с реалиями раз-
вития современного мира уже должно быть  наоборот: 
в первую очередь – человек, обучающийся, ребёнок и 
т.д. и только потом, и то не всегда, а там где это требу-
ется – обучающиеся.

Таким образом, сформировалась триада: «обучение, 
воспитание, развитие». Сегодня эти процессы идут па-
раллельно. Но в перспективе они, наверное, должны 
существенно сблизиться. Это сближение обучения, 
воспитания и развития, и станет одним из отличитель-



проблеми фізичного виховання і спорту   № 8 / 2010

33

ных признаков новой, инновационной педагогики, со-
ответствующей требованиям современного общества.

Заключение. С учётом сказанного, требуется раз-
работка в возрастном аспекте проблема взаимосвя-
зи содержания учебно-тренировочного процесса со 
спецификой соревновательной деятельности юных 
футболистов, как различных амплуа, так и различ-
ных психофизиологических проявлений личности 
конкретного юного футболиста. Это в широком воз-
растном диапазоне практически не исследовалась. То 
же можно отметить и по отношению к учёту возраст-
ной динамики координационных способностей, как 
одной из доминантных характеристик. Такой подход 
обеспечит, на наш взгляд, адекватный согласно совре-
менным требованиям уровень технико-тактической 
подготовленности.

Кроме того, необходимо более детально изучить  
возрастную динамику основных факторов, лимити-
рующих уровень  готовности, в общем комплексе  
подготовленности на каждом отдельно взятом этапе 
многолетней подготовки. Важно также углубиться в 
затронутую, но нерешённую исследователями, про-
блему регламентации физиологических уровней тре-
нировочной и соревновательной деятельности юных 
футболистов, и возрастных аспектов современных ха-
рактеристик тренировочных нагрузок.

Ряд проведённых исследований позволяет оце-
нить объём информации, которую  необходимо со-
хранять и анализировать, касающихся задач спортив-
ного отбора в футболе. Однако вся информация не 
используется в практике работы специалистов детско-
юношеского футбола. 

Выводы:
Не существует общей концепции исследования 1. 
основных факторов спортивного отбора в связи с 
резким размежеванием исследователями соревно-
вательной и учебно-тренировочной деятельности 
юных футболистов.
Не разработан единый критерий оценки эффективно-2. 
сти соревновательной деятельности юных футболи-
стов с учётом срочного и кумулятивного эффектов.
Исследования поведения юного футболиста в динами-3. 
ческих игровых ситуациях подмениваются или бази-
руются на исследованиях психических компонентов 
мышления и ориентирования в игровых ситуациях.
Универсальное изучение построения игры подме-4. 
нивается исследованиями различных статистиче-
ских характеристик деятельности без учёта взаи-
мосвязи модели с реальной действительностью.
Учебно-тренировочная и соревновательная дея-5. 
тельность юных футболистов должна оцениваться в 
неразрывном единстве по адекватным показателям 
и критериям эффективности, что является немало-
важным фактором улучшения спортивного отбора.
Таким образом, невзирая на то, что накопле-

но много научных фактов и большой практический 
опыт, основные задачи спортивного отбора в футбо-
ле содержательно остаются нерешёнными.

Для построения оптимального управления систе-
мой спортивного отбора в футболе необходимо про-
анализировать все зависимости, касающиеся возмож-
ности достижения высоких спортивных результатов.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении поиска решения основных задач 
спортивного отбора в футболе.
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Анотації:
Показано вплив системи на покра-
щення активної життєдіяльності 
жінок 21-35 років. У експерименті 
брали участь 10 інструкторів з ви-
сокими показниками професійної 
діяльності. Також взяло участь 26 
жінок з наближеними характери-
стиками фізичної підготовленості. 
Представлена програма з 4 
тренувально-оздоровчих рівнів. 
Освоєння даної програми зайня-
ло 5 місяців. Виявлено покра-
щення рівня психоемоційних 
станів: самопочуття, активності 
та настрою. Пропонується за-
няття проводити в режимі 2-3 
разів на тиждень. Необхідно за-
безпечувати заняття методич-
ною інформацією у різній формі 
(література, відеоматеріали, 
інтернет, консультативна до-
помога і ін.). Можлива форма 
самостійних занять за умови 
володіння певними знаннями.

Загура Ф.И., Лесько О.М., Козиброда Л.В. 
Влияние занятий по системе Пилате-
са на психоэмоциональные состояния 
женщин первого зрелого возраста. По-
казано влияние системы на улучшение ак-
тивной жизнедеятельности женщин 21-35 
лет. В эксперименте принимали участие 
10 инструкторов с высокими показателями 
профессиональной деятельности. Также 
приняло участие 26 женщин с приближен-
ными характеристиками физической подго-
товленности. Представлена программа по 
4 тренировочно-оздоровительным уровням. 
Освоение данной программы заняло 5 ме-
сяцев. Выявлено улучшения уровня пси-
хоэмоциональных состояний: самочувствия, 
активности и расположения духа. Предлага-
ется занятия проводить в режиме 2-3 раз на 
неделю. Необходимо обеспечивать занятия 
методической информацией в разной фор-
ме (литература, видеоматериалы, интернет, 
консультативная помощь и др.). Возможная 
форма самостоятельных занятий при усло-
вии владения определенными знаниями.

Zagura F.I., Lesko O.M.., Kozibroda 
L.V. Effect of exercises on system Pi-
lates on psychoemotional statuses of 
women of the first age of maturity. Ef-
fect of a system on improving of the fis-
sile vital activity of women of 21-35 years 
is exhibited. 10 instructors participated in 
experiment high-performance professional 
work. 26 women with approximated perfor-
mances of physical readiness also have 
taken part. The program on 4 training im-
proving levels is presented. Assimilation of 
the given program has taken 5 months. It 
is revealed improvings a level of psychoe-
motional statuses: state of health, activity 
and mood. It is offered to conduct occupa-
tions in a mode of 2-3 times for a week. 
It is necessary to ensure occupations by 
the methodical information in the different 
form (the literature, video data, the Inter-
net, the consultative help, etc.). The pos-
sible form of independent occupations un-
der condition of possession of determined 
knowledge.

Ключові слова:
система Пілатеса, психоемоційні 
стани, самопочуття, активність, 
настрій, жінки, перший зрілий вік.

система Пилатеса, психоэмоциональные со-
стояния, самочувствие, активность, располо-
жение духа, женщины, первый зрелый возраст.
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Вплив занять за системою пілатеса  
на психоемоційні стани жінок першого зрілого віку

Загура Ф.І. 1, Лесько О.М. 2, Козіброда Л.В. 3
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Вступ.1

Критична ситуація зі станом здоров`я населення 
України. Заняття оздоровчою фізичною культурою мають 
відігравати важливу роль у зміцненні здоров`я особливо 
жінок та його збереженні. При цьому здоров’я розуміється 
в комплексному розумінні цього слова, а точніше не тільки 
фізичний, але й психоемоційний компонент.

В даний час не викликає сумніву факт можливості 
позитивного впливу фізичних вправ на стан психічного 
і фізичного здоров'я, поліпшення діяльності серцево-
судинної, дихальної, гормональної систем, поліпшення 
сили, гнучкості та інших фізичних якостей людини. 
В умовах погіршення екології, постійного стресу і 
гіподинамії боротьба за здоров'я людини стає важли-
вим фактором, що визначає життя в сучасних умовах. 
Велику роль у цій боротьбі відводять оздоровчим 
програмам фізичної культури (аеробіка, шейпінг, 
оздоровча гімнастика, аутогенне тренування), покли-
каних задовольнити запити самих різних вікових груп 
і верств населення [1, 2, 3, 6, 10]. На сьогоднішній 
день налічується близько двохсот видів програм оздо-
ровлення. Умовно їх можна розділити на два основ-
них напрямки: західне і східне, в основі яких лежать 
відмінності менталітету людей, їх ідеології, які в 
цілому визначають національні особливості. 

Систему вправ Пілатес як і деякі інші також 
відносять до ментального фітнесу (розумне тіло або 
свідомість і тіло), яка була створена близько ста років 
тому німецьким лікарем, тренером і спортсменом Джо-
зефом Пілатесом. Наприкінці минулого століття метод Д. 
Пілатеса був відроджений і модернізований. Вихідною 
базою даної системи було лише 34 вправи, тоді як за-
раз їх налічується декілька сотень. Основний вплив си-
стема Пілатеса робить на розвиток таких фізичних яко-
© Загура Ф.І., Лесько О.М., Козіброда Л.В., 2010

стей, як сила і гнучкість, а також позитивно впливає на 
психоемоційний стан тих, що займаються [12]. 

Протягом останніх років проведено чимало 
досліджень, присвячених вивченню проблеми вдоскона-
лення змісту фізичного виховання [4, 5, 7, 9, 11]. Однією 
із таких проблем фахівці називають падіння інтересу до 
традиційних уроків фізичної культури. Зокрема, вони 
наголошують, що причиною низької мотивації учнів 
до уроків фізичної культури є відсутність можливості 
вибору форми занять, незадоволеність традиційним 
змістом шкільної фізкультури. 

Однак слід зазначити, що більшість літературних 
даних і методичних розробок, присвячених Пілатес, 
носять описовий характер і не відображають всю 
складність і багатогранність можливого впливу на 
різні системи організму. При цьому відсутні будь-які 
об'єктивні докази позитивного впливу даної системи 
на психофізичний стан тих, що займаються і адекват-
ного підбору відповідних засобів впливу. Ця обставина 
визначає теоретико-практичне значення теми даного 
дослідження для розвитку системи фізичної культури. 

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – дослідити вплив системи 

Пілатеса на покращення психоемоційних станів жінок 
I зрілого віку (21-35р.) для покращення активної 
життєдіяльності.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення 
науково-методичної літератури, метод визначення 
психоемоційних станів за методикою САН (самопочуття, 
активність, настрій) [8], педагогічний експеримент (кон-
статуючий – визначення рівня психоемоційних станів, 
формуючий – апробація ефективності програми шляхом 
вимірювання кінцевих показників рівня психоемоційних 
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станів), методи математичної статистики. 
Організація дослідження. Дослідження проводи-

лись на базі спортивного комплексу «Євроспорт» у 
м. Львові. Заняття у контрольній і експериментальній 
групах проводили дипломовані фахівці з фізичної 
культури і спорту. У констатуючому експерименті 
взяло участь 48 жінок I зрілого віку (21-35р.). За-
вданням даного етапу дослідження було формуван-
ня експериментальної і контрольної груп з близьким 
рівнем підготовленості (для отримання найбільш 
інформативних результатів основного дослідження). 
Також завданням попереднього експерименту був 
розподіл усіх вправ програми Пілатес за рівнем їхньої 
складності. До складу експертної комісії увійшли 10 
фахівців з вищою фізкультурною освітою, інструктори, 
які мають на момент проведення опитування практич-
ний досвід проведення занять за системою Пілатеса і 
високі показники професійної діяльності і т.п. 

В основному експерименті взяло участь 26 
жінок з наближеними характеристиками фізичної 
підготовленості, які були розподілені на дві рівні гру-
пи, що займалися за різними програмами: перша – ек-
спериментальна використовувала систему вправ Д. 
Пілатеса; друга – контрольна, займалася аеробікою. 

Протягом 6 місяців (вересень 2009 року – лютий 
2010 року) жінки першої групи (13 осіб) займалися за 
спеціально розробленим комплексом вправ з системи 
Пілатеса а інші 15 осіб займались аеробікою, що за-
стосовуються у фітнес-клубах. Тренування проводи-
лися з періодичністю 3 рази на тиждень з тривалістю 
занять на початку експерименту 45 хвилин і поступо-
вим збільшенням часу на 3-4 місяцях занять до 90 хви-
лин. Експериментальна група займалася за програмою 
Пілатеса, переходячи в міру готовності від початкового 
рівня складності до повної програми для підготовлених. 
Всі заняття включали розминку, основну частину і за-
ключний стретчинг (вправи на розтягування). У процесі 
експерименту було проведено 75 занять з кожною гру-
пою підопічних. Перше і заключне тренування вклю-
чали в себе контрольне тестування фізичних якостей та 
вимірювання антропометричних показників. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
У спеціалізованій літературі, різних відеоматеріалах 

відсутня чітка диференціація вправ за рівнем складності. 
Однією з наших завдань був розподіл найбільш поши-
рених вправ і їх модифікацій за конкретними програма-
ми відповідно до рівня їх складності: «базовий курс», 
«програма для початківців», «програма для людей се-
реднього рівня підготовленості», «програма для людей 
добре підготовлених». Таким чином, нами була скла-
дена програма, яка включала 4 тренувально-оздоровчі 
рівні, відмінні один від одного по складності. 

Програма першого (базового) рівня тренування 
об'єднала 7 вправ: “сотня“, скручування вгору, круги но-
гою, перекочування на спині, розтягування ніг по черзі, 
розтягування ніг одночасно, розтягування спини вперед.

Основна спрямованість базового курсу:
Вивчення правильної техніки виконання вправ си-

стеми Пілатеса безпечним і ефективним способом.
Особливу увагу в цих семи вправах надається 

зміцненню м'язів, створюючих «центр сили» - м'язи 
преса, сідниць, нижньої частини спини і стегон. 

Навчання умінню концентрувати увагу на м'язових 
відчуттях при виконанні вправ. 

Постановка правильного дихання.
Програма початкового рівня складалася з 11 рухів 

( «сотня», скручування вгору; круги ногою, переко-
чування на спині, розтягування ніг по черзі, розтя-
гування ніг одночасно, розтягування спини вперед; 
серія на боку – вверх-вниз, малі круги, удари п’ятами; 
«тюлень») і включала, крім нових вправ, модифікації 
базових елементів. Дана програма надає особливу 
увагу контролю над рухами і зміцненню м'язів «цен-
тру сили». Задача курсу полягала також в збільшенні 
швидкості виконання вправ, зберігаючи при цьо-
му основні принципи системи Пілатеса, зокрема, 
плавність, безперервність і т.п.

Основне завдання програми середнього рівня 
складності – закріплення техніки виконання відомих 
вправ («сотня», скручування вгору, круги ногою пере-
кочування на спині, розтягування ніг по черзі, розтя-
гування ніг одночасно, розтягування прямих ніг по 
черзі, розтягування прямих ніг одночасно, схрещу-
вання, розтягування спини вперед, «крісло-гойдалка», 
«штопор», «пила», «пірнаючий лебідь» підготовка, 
захлест однією ногою, захлест двома ногами, витяж-
ка шиї, серія на боку, вперед-назад, вверх-вниз, малі 
круги, підйом на внутрішню поверхню стегна, удари 
п’ятами, головоломка 1, «тюлень») і освоєння нових, 
складніших. На даному етапі занять Пілатесом осво-
юються переходи від однієї вправи до іншого, що пе-
редбачають виконання вправ без пауз (відпочинку). 

При вивченні четвертого рівня програми, особли-
ву увагу надавалося точності і плавності виконання як 
самих вправ, так і переходів від одного руху до іншого. 
Освоєння даної програми зайняло 5 місяців. При цьо-
му в кожне тренування додавалася тільки одна нова 
вправа, у зв'язку з необхідністю концентрації уваги на 
правильність техніки виконання і узгодженість рухів з 
ритмом дихання. Сигналом для переходу до освоєння 
нових вправ була відповідність рівня фізичної 
підготовленості жінок, що займаються, а також 
відсутність больових відчуттів або дискомфорту. В 
окремому випадку, розучувалися спрощені модифікації 
елементів або освоювалися інші більш доступні рухи 
програми. Наприклад, якщо при виконанні вправи 
«сотня», що займається важко утримувати ноги під ку-
том 45 градусів від підлоги з поясницею, притиснутою 
до підлоги, рекомендується підняти їх чітко вгору. В 
цьому випадку знижується навантаження на передню 
поверхню стегна і на м'язи нижньої частини живота. 
Якщо і це положення викликає складність або диском-
форт, ноги рекомендується зігнути в колінах і зосере-
дитися на збереженні їх в нерухомому положенні при 
виконанні рухів руками. У міру розвитку сили м'язів 
черевного пресу і гнучкості задньої поверхні стегна 
вправа ускладнюється.

Послідовність вправ 4-го етапу занять Пілатесом 
(програма для підготовлених): «сотня», скручування 
вгору, скручування за голову, «круги ногою», пере-
кочування на спині, розтягування ніг по черзі, розтя-
гування ніг одночасно, розтягування прямих ніг по 
черзі, розтягування прямих ніг одночасно, схрещу-
вання, розтягування спини вперед, «крісло-гойдалка», 
«штопор», «пила», «пірнаючий лебідь», «ножиці», 
«велосипед», «місток на плечах», скручування спи-
ни, «складальний ніж», серія на боку, вперед-назад, 
«вверх-вниз», малі круги, підйом на внутрішню по-
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верхню стегна, «велосипед» на боці, великі круги, 
удари п’ятами, головоломка 1, 2, 3, круги ногами, 
«плавання», підйом ноги назад в упорі лежачи, підйом 
ноги назад в упорі ззаду, підйом ніг, стоячи на колінах, 
«русалочка» , «бумеранг», «тюлень», «віджимання».

Визначення самопочуття, активності та настрою 
ми проводили за методикою САН.

Всі три показники, які визначають за методикою 
САН, є тісно взаємопов’язані. Отримані результати 
представлені у таблиці 1. 

З таблиці 1 неозброєним оком видно, що на почат-
ку експерименту вихідні дані, як в експериментальній 
так і в контрольній групі практично однакові. Проте в 
кінці експерименту в обох групах виявились достовірні 
позитивні зміни, а саме самопочуття у контрольній 
групі покращилось на 0,12 бала, в експериментальній 
на 0,47% бала. Активність у контрольній групі покра-
щилась на 0,44 бала, а в експериментальній на 0,58 
бала. Настрій у контрольній групі покращився на 0,23 
бала, а у експериментальній на 0,64 бала. Але приріст 
середніх значень контрольної групи склав 0,26% бала, 
що становить 5,74 %, а експериментальної 0,56 бала 
відповідно 12,49%, що, поза сумнівом, показує пере-
вагу більш ніж у два рази покращення психоемоційних 
станів у жінок першого зрілого віку які займались 
в експериментальній групі за системою Пілатеса в 
порівнянні із заняттями аеробіки. 

Зіставлення результатів тестування, 
експериментальної і контрольної груп, показує, що 
програма Пілатеса, спрямована на розвиток силової 
витривалості і гнучкості, дала більш суттєві позитивні 
результати, ніж заняття з аеробіки не тільки у фізичній 
підготовленості, але й у покращенні психоемоційних 
станів жінок першого зрілого віку за методикою САН.

Висновки
Систему фізичних вправ Пілатеса як ефектив-

ного засобу оздоровлення слід використовувати 
об'єктивне аргументування її позитивного впливу на 
психоемоційні стани та фізичну підготовленість, що 
в свою чергу покращує здоров'я і підтримує достатню 
рухову активність. Крім реалізації в спеціалізованих 
центрах, система Пілатеса повинна розвиватися у 
напрямі більшої доступності і «демократизації» за-
няття повинні проводитися регулярно в режимі по-
всякденного життя (2-3 рази на тиждень або частіше) 
і забезпечуватися методичною інформацією у різній 
формі (література, відеоматеріали, інтернет, консуль-
тативна допомога і ін.). Можлива форма самостійних 
занять, але за умови володіння певними знаннями 
(техніки виконання вправ, способів регулювання і 
оцінки фізичного навантаження і самопочуття, плану-
вання занять, оцінки власного прогресу) і достатнім 
початковим рівнем підготовленості.

Самопочуття, активність і настрій жінок першого 
зрілого віку, досліджені за методикою САН, суттєво по-
кращилися у період проведення експерименту. Жінки, які 
займались в ЕГ після проведення експерименту в серед-
ньому оцінили своє самопочуття на 4,98 бали (при макси-
мальному – 9), контрольної групи – на 4,71 (р<0,05). Свою 
активність жінки експериментальної групи оцінили на 
4,60 бала, контрольної – 4,42 бали (р<0,05); настрій дівчата 
ЕГ оцінили на 4,70 бала, КГ – на 4,34 бали (р<0,05), що 
дозволяє констатувати вірогідні позитивні зміни (р<0,05) 
у показниках психоемоційних станів.

У майбутньому плануємо дослідити вплив 
різноманітних інноваційних технологій на фізичну 
підготовленість, фізичний розвиток і психічні стани 
як жінок так і чоловіків різного віку.
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Таблиця 1
Психоемоційні стани жінок першого зрілого віку до і після педагогічного експерименту

Групи до і після  
педагогічного експерименту

Кількість умовних балів
(з 9 можливих) за показниками САН

Самопочуття Активність Настрій
Експериментальна 
група

До експерименту 4,51 ± 0,21 4,02 ± 0,22 4,06 ± 0,25
Після експерименту 4,98 ± 0,23 4,60± 0,29 4,70 ± 0,31

Контрольна група До експерименту 4,59 ± 0,21 3,98 ± 0,22 4,11 ± 0,25
Після експерименту 4,71 ± 0,23 4,42± 0,29 4,34 ± 0,31
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Анотації:
Представлено дані про особли-
вості статури жінок. Узагальнено 
теоретичні знання з використан-
ня фізкультурно-оздоровчих тех-
нологій у фізичному вихованні 
жінок. Показано особливості про-
сторової організації тіла жінок 
25-32 років. Наведено методику 
корекції статури жінок з ураху-
ванням геометрії маси тіла. За-
пропоновано алгоритм організації 
річного циклу занять оздоровчим 
фітнесом. У річному циклі було 
запропоновано використову-
вати 3 макроцикли: втягуючий 
коректувально-профілактичний і 
підтримувально-оздоровчий.

Ивчатова Т.В. Коррекция нарушений 
осанки женщин первого зрелого возрас-
та в процессе занятий оздоровительным 
фитнесом. Представлены данные об осо-
бенностях телосложения женщин. Обобщен-
но теоретические знания по использованию 
физкультурно-оздоровительных технологий 
в физическом воспитании женщин. Показа-
ны особенности пространственной органи-
зации тела женщин 25-32 лет. Приведена 
методика коррекции телосложения женщин 
с учетом геометрии массы тела. Предложен 
алгоритм организации годового цикла заня-
тий оздоровительным фитнесом. В годовом 
цикле было предложено использовать 3 ма-
кроцикла: втягивающий корректировочно-
профилактический и поддерживающий 
оздоровительный.

Ivchatova T.V. Correction of violations 
of bearing of women of the first age of 
maturity during exercises by improving 
fitness. Datas on features of a body build 
of women are presented. Is extended 
theoretical knowledge on use of sports 
improving technologies in physical training 
of women. Features of spatial organization 
of a skew field of women of 25-32 years 
are exhibited. The procedure of correction 
of a body build of women with allowance 
for geometries of bulk of a skew field is 
indicated. The algorithm of organization of 
an annual cycle of exercises is offered by 
improving fitness. In an annual cycle it was 
offered to use 3 macrocycle: retractable 
corrective preventive and maintaining 
improving.

Ключові слова:
оздоровчий фітнес, жінки, корек-
ція постави. 

оздоровительный фитнес, женщины, кор-
рекция осанки.

improving fitness, women, correction of 
bearing.

Корекція порушень постави жінок першого зрілого віку  
в процесі занять оздоровчим фітнесом

Івчатова Т.В. 
Державний вищий навчальний заклад  

„Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

Вступ.1

Сучасна наука усе більш повно охоплює 
різноманітні стосунки і зв'язки людини з навколишнім 
світом. 

Біологічна система організму людини, взаємодіючи 
з довкіллям, постійно змінюється в часі і просторі і 
визначається величинами своїх змінних характери-
стик [7]. У системі тих або інших зв'язків людина 
вивчається як продукт біологічної еволюції – вигляд 
Ноmо sарiеns, то як суб'єкт і об'єкт історичного проце-
су – особа, то як природний індивід з властивою йому 
генетичною програмою розвитку і певним діапазоном 
мінливості. Виходячи з сучасної парадигми пріоритету 
людини як вищої цінності у всій духовній і тілесній 
неповторності особи, визнання її соціально-природної 
унікальності фізичне виховання і спорт розглядають 
як направлений процес фізичного вдосконалення на 
всіх етапах вікової еволюції [7].

Аналіз науково-методичної літератури показав, 
що стан здоров'я людей в останнє десятиліття зазнав 
значних змін [1, 2]. У практичному і теоретичному 
плані виникла проблема адаптації людини до різних 
зовнішніх екстремальних дій і впливів, що викли-
кають зміни в організмі. Ця проблема має особливе 
значення у зв'язку з новими соціально-економічними 
умовами, зміною середовища мешкання, ендогенними 
(біологічними, фізіологічними і психологічними) осо-
бливостями людини а особливо дитячого організму, 
що розвивається, екологічними умовами, які забезпе-
чують не лише збереження, але і прогресивний розви-
ток подальших поколінь людської популяції [5]. 

Організм людини – надзвичайно складний, збалан-
сований механізм, наділений дивними можливостями 
і вимагає дуже обережного і розумного підходу до 
себе. Важливою складовою частиною цього механізму 
є опорно-руховий апарат.

© Івчатова Т.В., 2010

Тіло людини формується в процесі онтогенезу та-
ким чином, що вся його маса в подовжньому напрямі 
розташовується паралельно вектору гравітації, а 
основні маси біоланок сконцентровані на відносно не-
великих відстанях від неї. Симетричність біомеханічної 
конструкції рухової системи виявляється завдяки тому, 
що саме такий розподіл мас в просторі дозволяє людині 
ефективніше управляти гравітаційними взаємодіями 
при переміщеннях свого тіла. Найважливішим понят-
тям, пов'язаним з орієнтацією тіла людини в просторі 
і зі всією сукупністю рухових дій, є постава [5]. 

Стрункими не народжуються, стрункими стають, 
тому формування правильного біогеометричного 
профілю постави людини належить до найбільш 
актуальних педагогічних проблем фізичного ви-
ховання, при цьому просторове розташування 
біокінематичних ланцюгів опорно-рухового апарату 
людини розглядається не лише як один з чинників, що 
характеризують закономірності локалізації основних 
біокінематичних пар тіла відносно соматичної систе-
ми відліку, але і як один з важливих показників стану 
їх здоров'я [5]. 

Постава є предметом вивчення різних наук. В 
літературних джерелах вона характеризується з 
біомеханічної та інших точок зору. Всі ці підходи до 
розуміння суті постави змістовні і істотні. В основному, 
автори зв'язують поставу із здоров'ям і працездатністю 
організму, виділяючи при цьому її біологічний по-
чаток, визначаючи її соціальні, естетичні, гігієнічні 
аспекти і їх значення [6]. 

Тісний зв'язок між станом опорно-рухового апарату 
і станом здоров'я доведений багатьма дослідженнями 
[6, 7], де наголошується, що відсутність відхилень у 
стані опорно-рухового апарату є неодмінною умо-
вою нормального функціонування органів і систем, 
розвитку всього організму в цілому, підвищення 
працездатності людини і зміцнення його здоров'я. 



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

38

Аналіз науково-методичної літератури, що 
стосується проблеми організації фізкультурно-
оздоровчих занять з жінками першого зрілого віку, по-
казав, що в даний час розроблені і обґрунтовані зміст 
і методика занять ритмічною гімнастикою (М.Ю., 
Ростовцева, І.А., Анохина), встановлена специфіка 
прояву термінового і кумулятивного ефекту занять 
різними видами оздоровчої гімнастики (Ю.І. Таран), 
розроблена і обґрунтована комплексна програма 
занять аквафітнесом для реалізації фізкультурно-
оздоровчих, рекреаційних і соціально-психологічних 
потреб та інтересів жінок (Г.О. Краснова). У той час 
постава жінок найчастіше залишається поза увагою 
фахівців. Багато питань, що стосуються корекції 
статури жінок першого зрілого віку з врахуванням 
індивідуальних особливостей геометрії маси тіла, все 
ще оптимально не вирішено. 

Робота виконана згідно плану науково-дослідної ро-
боти кафедри кінезіології Національного університету 
фізичного виховання й спорту України і «Зведено-
го плану НДР в сфері фізичної культури й спорту 
на 2006-2010 р.» Державного комітету України з пи-
тань фізичної культури й спорту по темі 3.2.1. «Вдо-
сконалення біомеханічних технологій у фізичному 
вихованні й реабілітації з урахуванням просторової 
організації тіла людини».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – розробити і науково-

методично обґрунтувати методику корекції статури 
жінок першого зрілого віку в процесі занять оздоров-
чим фітнесом з урахуванням просторової організації 
їх тіла. 

Задачі дослідження: 
Узагальнити теоретичні знання, вітчизняний і 1. 
світовий досвід у використанні фізкультурно-
оздоровчих технологій у фізичному вихованні 
жінок першого зрілого віку. 
Вивчити особливості просторової організації тіла 2. 
жінок 25-32 років стосовно соматичної системи 
відліку. 
Розробити і апробовувати методику корекції статури 3. 
жінок першого зрілого віку з урахуванням геометрії 
маси тіла в процесі оздоровчого тренування. 
Результати дослідження.
Для вирішення поставлених завдань прово-

дилися: аналіз спеціальної науково-методичної 
літератури, педагогічні спостереження і експе-
рименти з використанням комплексу методів: 
антропометрії, міотонометрії, педагогічного тесту-
вання, біомеханічний відеокомп'ютерний аналіз 
біогеометричного профілю постави жінок з вико-
ристанням програми «TORSO», а також методи 
математичної статистики.

Дані експериментальних досліджень дозволи-
ли висунути припущення, що ефективні результати 
направленої корекції статури жінок можливі лише за 
умови достатнього об'єктивного кількісного аналізу 
просторової організації і обліку біогеометричних 
закономірностей морфофункціональної структури їх 
організму. Для вирішення цього завдання доцільно 

використовувати соматичну систему координат, у 
рамках якої можливо отримати кількісну інформацію 
про статуру жінок відносно просторової системи 
відліку. У такій системі відліку гоніометричні показ-
ники тіла жінок 25-32 років відповідають наступним 
значенням: кут, утворений вертикаллю і лінією, що 
сполучає остистий відросток хребця Сvii і центр маси 
голови склав 30,01±0,91°; кут, утворений горизонтал-
лю і лінією, що сполучає найбільш виступаючу точку 
лобової кісті і підборіддя дорівнює 89,84±1,54°; кут, 
утворений вертикаллю і лінією, що сполучає остисті 
відростки хребців Сvii і LV складає 2±0,28° [3].

На нашу думку, статура жінок з системних позицій по-
винна розглядатися як взаємозв'язана і взаємообумовлена 
сукупність біогеометричних, біодинамічних і 
морфофункціональних компонентів їх тіла. 

У процесі досліджень виявлено, що у жінок 
25-32 років найбільш істотні порушення постави 
спостерігаються в сагиттальній площині: сутула спи-
на – у 35% жінок, кругловигнута спина – в 11,67% і 
пласка спина – у 8,33% досліджуваних [4]. 

Розробляючи методику корекції порушень постави 
жінок, ми дотримувалися ряду умов: 

програмування і конкретне планування засобів фізич-• 
ного виховання проводилося з урахуванням індивіду-
альних характеристик геометрії маси тіла, рівня фізич-
ної підготовленості тих, що займаються, і послідовності 
вирішення ними завдань фізичного вдосконалення;
регламентація, суворе дозування навантажень і • 
адекватність їх вживання;  
систематичне використання в заняттях оздоровчим • 
фітнесом фізичних вправ різної біомеханічної спря-
мованості з метою забезпечення і контролю про-
тікання адаптаційних процесів у морфологічних і 
функціональних системах, удосконалення рухової 
функції жінок;
систематичне використання у фітнес-програмах фі-• 
зичних вправ, направлених на корекцію геометрії 
мас окремих біоланок, що дозволяють у подальшо-
му раціонально управляти вертикальною позою і 
успішно вирішувати всілякі рухові завдання; 
систематичне використання у фітнес-програмах фі-• 
зичних вправ, що перешкоджають збільшенню пе-
ревертаючого моменту сил відносно сагиттальної і 
фронтальної площини;
розробка програм зміни просторової організації • 
тіла жінок з метою корекції статури і збереження їх 
здоров'я. 

У порівнянні з іншими методиками корекції ста-
тури жінок розроблена технологія має ряд відмінних 
особливостей: 

для оцінки вихідних даних фізичного розвитку тих, • 
що займаються, окрім загальноприйнятих характе-
ристик використовуються показники просторової 
організації статури;
процес оздоровчого тренування здійснюється за до-• 
помогою технологій, що зберігають здоров'я і ґрунту-
ються на побудові ефективних прогностичних біоме-
ханічних моделей просторової організації тіла людини 
відносно соматичної системи координат [1, 6];
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контроль корекції статури жінок у процесі занять • 
оздоровчим фітнесом здійснюється на основі біоме-
ханічного моніторингу;
процес оздоровчих занять забезпечується наявністю • 
сучасних комп'ютерних інформаційних технологій, 
починаючи із скринінгу і аналітичної оцінки стану 
людини на початковому етапі, до супутнього збері-
гання архіву інформації про фізичний стан дослі-
джуваних, з метою аналізу динаміки цих показників 
для коректування процесу фізичного виховання. 

З урахуванням наведених особливостей була роз-
роблена загальна структура річного циклу тренуваль-
них занять жінок першого зрілого віку, що займають-
ся оздоровчим фітнесом (мал.1).

При розробці загальної структури річного 
циклу оздоровчих занять нами враховувалися: 
особливості геометрії мас тіла жінок, рівень фізичної 
підготовленості, а також мотиви і інтереси тих, що 
займаються.

Процес розробки структури занять і плануван-
ня динаміки фізичних навантажень у річному циклі 
оздоровчих занять складався з таких етапів: 

визначення структури заняття і тривалості його час-• 
тин залежно від спрямованості макроциклу;  
підбір засобів фізичного виховання адекватних рів-• 
ню фізичної підготовленості і просторової організа-
ції тіла тих, що займаються; 

визначення дозування фізичного навантаження; • 
планування динаміки параметрів інтенсивності фі-• 
зичних вправ у річному циклі тренувальних занять. 

Нами розроблений алгоритм організації річного 
циклу занять оздоровчим фітнесом для жінок 
25-32 років. У річному циклі занять оздоровчим 
фітнесом було виділене три макроцикли: втягуючий 
коректувально-профілактичний і підтримувально-
оздоровчий.

Упровадження розробленої авторської методики 
в процес оздоровчих занять для жінок 25-32 років 
достовірно покращило морфофункціональні 
показники і гоніометричні характеристики просторової 
організації тіла. Так, у жінок експериментальної 
групи статистично достовірно (P<0,05) покращилися 
показники сагиттального профілю постави: кут, 
утворений вертикаллю і лінією, що сполучає остистий 
відросток хребця Сvii і центр маси голови зменшився 
в середньому на 3,5о, а кут, утворений вертикаллю і 
лінією, що сполучає остистий відросток хребця Сvii 
і LV збільшився в середньому на 0,79о; відмічено 
поліпшення морфофункціонального статусу: маса тіла 
зменшилася в середньому на 5,2 кг, обхват живота і 
стегон відповідно на 5 і 4,67 см; при цьому статистично 
достовірно покращилися показники тонусу великого 
сідничного м’яза, щонайширшого м’яза спини, 
м’яза, що випрямляє хребетний стовп і прямого 

Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень

Утягуючий макроцикл Корекційно-профілактичний макроцикл Підтримуючо-оздоровчий 
макроцикл

Діагностика стану 
кінетики тіла людини, 
адаптація організму до 
фізичних навантажень, 

складання індивідуальних 
фітнес-програм з ураху-

ванням геометрії мас тіла

Корекція статури та порушень біогеометричного 
профілю постави жінок 25-32 років, профілактика 
функціональних порушень опорно-рухового апарату, 

підвищення рівня їхньої фізичної підготовленості

Підтримання досяг-
нутого рівня фізичної 

підготовленості та ста-
ну кінетики тіла жінок

БЛОКИ ЦІЛЬОВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ РІЗНІ ФОРМИ 
РЕКРЕАЦІЇ

РОЗМИНОЧНИИ СТРЕТЧИНГ АЕРОБНИИ СИЛОВИИ

КОРЕКЦІЙНО – ПРОФІЛАКТИЧНИЙ СТАТИЧНИЙ ВІДНОВНИЙ

Мал. 1. Структура і зміст річного циклу тренувальних занять жінок  
першого зрілого віку, що займаються оздоровчим фітнесом
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м’яза живота. У контрольній групі досліджуваних 
встановлено статистично достовірне поліпшення 
лише двох показників: зменшення обхвату живота в 
середньому на 5,37 см і збільшення тонусу прямого 
м’яза живота на 3,13 у.о. (P<0,05) [3]. 

Висновки:
Аналіз спеціальної літератури, а також узагальнен-

ня досвіду провідних фахівців і власних педагогічних 
спостережень дозволяють прийти до висновку, що 
питання корекції статури жінок першого зрілого віку 
до теперішнього часу, на жаль, не знаходить належ-
ного віддзеркалення в теорії і методиці фізичного ви-
ховання. Нечисленні роботи в цій галузі присвячені 
в основному дослідженням методичних особливостей 
проведення фізкультурно-оздоровчих занять, вивчен-
ню можливостей корекції фізичного стану жінок шля-
хом використання різних видів оздоровчої гімнастики. 
У зв'язку з цим актуальним і доцільним є впроваджен-
ня в оздоровчий процес жінок першого зрілого віку 
сучасних фітнес-програм корекції статури з ураху-
ванням індивідуальних особливостей геометрії маси 
тіла.

Результати проведених досліджень показали пере-
вагу розробленої методики корекції статури жінок 
з урахуванням індивідуальних біомеханічних осо-
бливостей просторової організації тіла. Викори-
стання запропонованих педагогічних рекомендацій 
в процесі занять оздоровчим фітнесом дозволяє 
диференційовано застосовувати спеціальні фізичні 
вправи, що позитивно впливають на організм жінок, 
ефективно діяти на їх морфофункціональні показни-

ки, підвищувати рівень розвитку фізичних якостей, 
змінювати геометрію маси тіла з метою корекції ста-
тури і збереження здоров'я. 

Перспективи подальших досліджень проблеми 
пов'язані з розробкою оцінних шкал біогеометричного 
профілю постави жінок першого зрілого віку. 
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Анотації:
Розглянуто відношення та поінфор-
мованість студентів про шкідливі 
для здоров’я звички. У дослідженні 
брали участь 90 студентів. Наведе-
но фактори, які спонукають або за-
важають веденню здорового спосо-
бу життя. Показано рівні самооцінки 
стану здоров’я студентів. Наведені 
фактори впливу на стан здоров’я на-
вколишнього середовища, фізичної, 
медичної та гігієнічної активності сту-
дентів. Встановлено, що вести здоро-
вий спосіб життя студентам перешко-
джають порушення добового режиму 
сну, неякісне харчування, забруднен-
ня навколишнього середовища, на-
вчальні перевантаження.

Кирко Г.О. Определение актуальности 
ведения здорового образа жизни сту-
дентами. Рассмотрено отношение и ин-
формированность студентов о вредных 
для здоровья привычек. В исследовании 
принимали участие 90 студентов. Приве-
дены факторы, которые побуждают или 
мешают ведению здорового образа жизни. 
Показаны уровни самооценки состояния 
здоровья студентов. Приведенные факто-
ры влияния на состояние здоровья окру-
жающей среды, физической, медицинской 
и гигиеничной активности студентов. Уста-
новлено, что вести здоровый образ жизни 
студентам препятствуют нарушение суточ-
ного режима сна, некачественное питание, 
загрязнение окружающей среды, учебные 
перегрузки.

Kirko G.O. Definition of a urgency 
of conducting healthy life style by 
students. The attitude and knowledge 
of students about unhealthy habits is 
considered. 90 students took part in 
research. Factors which induce are 
resulted or prevent conducting a healthy 
life style. Levels of self-estimation of a 
state of health of students are shown. 
The resulted factors of influence on 
a state of health of an environment, 
physical, medical and hygienic activity 
of students. It is established what to 
conduct a healthy life style to students 
a poor-quality feed, environmental 
contamination, educational overloads 
interfere infringement of a daily mode of 
dream.

Ключові слова:
студенти, здоров’я, шкідливі звич-
ки, фізичне виховання, навчання, са-
мооцінка, навколишнє середовище, 
мотивація.

студенты, здоровье, вредные привычки, 
физическое воспитание, обучение, окру-
жающая среда, мотивация.

students, health, harmful habits, physical 
education, studies, self-appraisal, 
environment, motivation.

Визначення актуальності  
щодо ведення здорового способу життя студентами 

Кірко Г.О.
Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

Вступ.1

Актуальність проведеного дослідження спирається 
на те, що в сучасних економічних умовах працівники 
різних сфер, як правило, перестають приділяти увагу 
заняттям фізичною культурою та спортом [2].

У ході навчального процесу і роботи в банківських 
установах студенти і працівники потрапляють в умо-
ви недостатнього рухового режиму: вони, як прави-
ло, довгий час знаходяться в навчальних аудиторіях, 
офісах сидячи за столом і працюючи з комп’ютером. 
Внаслідок цього в них відбуваються порушення 
процесу кровообігу, постави, що призводить до ви-
никнення професійних захворювань та зниження 
працездатності. Для попередження та подолання цих 
небажаних наслідків велика роль відводиться фізичним 
вправам і особливо тим, які мають цілеспрямовану 
дію на відновлення фізіологічних функцій організму 
[2-5].

Багаточисельнi приклади підтверджують, що ви-
пускники вузів, які активно займалися під час навчан-
ня фізичною культурою і спортом, успішно працю-
ють у складних умовах підприємств. Але деякі факти 
свідчать про те, що не в повній мірі вичерпуються всі 
можливості фізичного виховання у вирішенні задач 
підготовки студентів до високопродуктивної праці 
[1]. 

Виходячи з того, що на сучасному рівні розвит-
ку національної економіки постійно підвищується 
роль працівників банків, то вимоги до їх підготовки 
в системі вищих навчальних закладів освіти постійно 
зростають. У зв’язку з цим головним завданням всьо-
го навчального процесу з фізичного виховання є на-
дання студентам, які навчаються у вузах економічного 
профілю, спеціальних знань щодо здорового способу 
життя та формування у них практичних навичок. 

Робота виконана у відповідності до плану 

© Кірко Г.О., 2010

НДР Харківського інституту банківської справи 
Університету банківської справи Національного бан-
ку України. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було визначення актуальності 

ведення здорового способу життя серед студентів 
інституту, їх відношення та поінформованість про 
шкідливі для здоров’я звички. 

Задачі роботи включали: 
дізнатися про відношення студентів до здорового 

способу життя;
проаналізувати їхню самооцінку стану здоров’я;
визначити фактори, які спонукають або заважають 

веденню здорового способу життя; 
визначити рівень поінформованості молоді щодо 

наслідків шкідливих звичок.
Об’єкт дослідження: Процес фізичного вихован-

ня студентів у вищому навчальному закладі.
Предмет дослідження: студенти 1 та 4 курсів ви-

щого навчального закладу.
Методи дослідження: теоретичний аналіз науково-

методичної літератури, опитування, анкетування, 
методи математичної статистики та порівняльного 
аналізу. 

Результати дослідження
Анкетування проводилося між студентами ХІБС 

УБС НБУ, у дослідженні брали участь студенти (юна-
ки та дівчата) 1 та 4 курсу (90 осіб).

Проблему зміцнення здоров’я студенти відносять 
до найбільш значущих і актуальних. Хоча частка 
респондентів які поставили її на перше місце, склала 
32 %, на друге місце – 14,9 %, на третє місце – 18,6 %, 
на 4–5 місце – 34,5 %. 

Показники питомої ваги респондентів, що оцінили 
стан свого здоров'я як «добре» і «відмінно» серед 
хлопців і дівчат істотно не відрізнялися як на 1, так і 
на 4 курсі. При цьому частка хлопців, які оцінювали 
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своє здоров'я на «добре» і «відмінно» на 1 курсі склала 
– 69,7 %, достовірно не відрізнялася від аналогічного 
показника на 4 курсі – 72,6 %. Відмінності показників 
питомої ваги дівчат з хорошим і відмінним здоров’ям 
на 1 курсі – 77,3 %, на 4 курсі – 65,5 % також не 
різняться.

У числі чинників, які перешкоджають респонден-
там вести здоровий спосіб життя, найбільш пошире-
ними були порушення добового режиму сну, неякісне 
харчування – 40,2 %, забруднення навколишнього 
середовища та шум – 46,7 %, навчальні переванта-
ження – 24,6 %, нестача фізичної активності –10,8 %, 
шкідливі звички – 13,5 % та погане медичне обслуго-
вування – 11,8 %, психологічні конфлікти – 10,1 %. 

Засоби зміцнення здоров’я, які застосовують сту-
денти, на обох курсах майже не відрізняються за своїм 
характером. 

Займаються самооздоровленням, вклю-
чаючи фізкультуру та спорт, 97,8 % студентів. 
Найпоширенішими методами зміцнення здоров’я 
респонденти назвали заняття фізкультурою та спор-
том – 76,7 %, прийом вітамінів – 11,3 %, турботу про 
екологію житла, використання чистої води та нату-
рального взуття – 4,6 % , якісних продуктів харчуван-
ня – 5,8 % студентів.

Не вживають заходів для зміцнення здоров’я 2,2 % 
опитаних, при цьому із загальної кількості опитаних 
студентів, не мають жодних перешкод для занять са-
мооздоровленням – 34,5 % студентів.

Чинники, що перешкоджають активному само-
вдосконаленню, респонденти назвали такі: брак 

часу – 22,6%, відсутність бажання, настрою – 19,3 
%, проблема у виборі виду спорту – 11,8 %, незруч-
ний графік навчання – 11,4 %, нестача коштів – 8,7 
%, віддаленість від спортивних споруд – 6,0 %, 
відсутність спортінвентарю – 4,8 %, незадовільні 
побутові умови – 3,3 %. 

Фізична активність студентів першого та четверто-
го курсу має значну відмінність. Регулярно (1 і більше 
разів на тиждень) займаються фізкультурою 99,8 % 
– студентів першого курсу та 62,8 % – студентів чет-
вертого курсу. Причиною такої відмінності можна 
вважати недостатню мотивацію студентів четвертого 
курсу в зв’язку з браком вільного часу, перевантажен-
ням у навчанні, підготовкою до державних іспитів 
і відсутністю занять із фізичного виховання на 4 
курсі в інституті. На відміну від студентів четверто-
го курсу, першокурсники займаються фізкультурою 
регулярніше, бо, по–перше, мають більше вільного 
часу, по-друге, займаються фізичним вихованням як 
обов’язковою дисципліною.

Відповідно до опитування, найбільш популярни-
ми видами масової фізкультури серед студентів є піші 
прогулянки – 13,7 %, походи, спортивні ігри, лижі, 
ковзани, біг, плавання – 13,3 %, заняття в спортивних 
секціях – 7,0 %, навчальні заняття з фізичного вихо-
вання – 59,3 % і ранкова гімнастика – 13,3 %.

Визнають негативний вплив шкідливих звичок на 
своє здоров’я 50,5 %. Серед опитаних хлопців палять 
на третьому курсі – 8,8 %, на четвертому курсі – 6,2 %. 
Серед опитаних дівчат палили 3,6 % першокурсників 
і 2,3% на 4 курсі. 

Рис. 1. Рівень інформованості про наслідки від шкідливих звичок студентів 1 курсу

Рис. 2. Рівень інформованості про наслідки від шкідливих звичок студентів 4 курсу
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Більшість курців палять аби розрядити емоції 
– 21,4 %; за звичкою – 27,6 %, деяким подобається 
палити – 8,3 %, із-за побоювання набрати зайву вагу – 
2,0 %, за прикладом інших – 9,2 %. Одним із мотивів 
17,3 % курців назвали невміння зайняти себе цікавими 
та корисними справами. Серед хлопців 1 і 4 курсів 
частка тих, хто вживає спиртні напої складає 7,3 %, 
а серед дівчат – 0,5 %. Згідно соціологічного опиту-
вання з’ясувалося, що серед студентів, які займаються 
фізкультурою та спортом 3-6 разів на тиждень, палять 
1,4 %, вживають алкоголь 4,5 %.

Проведений аналіз показує, що здоров’я входить в 
першу трійку життєвих пріоритетів студентів. У той 
же час цілеспрямовано займаються самовдоскона-
ленням 97,8 % опитаних. Менше 1/3 опитаних мають 
обставини, які не дозволяють їм активно вести здоро-
вий спосіб життя, або ж посилаються на відсутність 
мотивації.

Таким чином можна вважати, що мотивація 
студентів, які займаються фізичним вихованням у ВНЗ, 
а також студентів, що закінчили курс фізичного вихо-
вання у ВНЗ, є досить актуальною та проблемною. 

Висновки.
Проблему зміцнення здоров’я студенти відносять 

до найбільш значущих і актуальних. Показники 
питомої ваги респондентів, що оцінили стан сво-
го здоров'я як «добре» і «відмінно» серед хлопців і 
дівчат істотно не відрізнялися як на 1, так і на 4 курсі. 
У числі чинників, які перешкоджають респондентам 
вести здоровий спосіб життя, найбільш поширеними 
були порушення добового режиму сну, неякісне хар-
чування, забруднення навколишнього середовища, 
навчальні перевантаження. 

Засоби зміцнення здоров’я, які застосовують сту-
денти, на обох курсах майже не відрізняються за своїм 
характером. Чинники, що перешкоджають активному 
самовдосконаленню, респонденти назвали такі: брак 
часу, відсутність бажання, настрою. 

Фізична активність студентів першого та четвер-
того курсу має значну відмінність. Причиною такої 

відмінності можна вважати недостатню мотивацію 
студентів четвертого курсу в зв’язку з браком вільного 
часу, перевантаженням у навчанні, підготовкою до 
державних іспитів і відсутністю занять із фізичного 
виховання на 4 курсі в інституті. 

Більшість студентів визнають шкідливу дію злов-
живань алкоголем та тютюном. Згідно соціологічного 
опитування з’ясувалося, що серед студентів, які зай-
маються фізкультурою та спортом 3–6 разів на тиж-
день, палять та вживають алкоголь менша кількість.

Проведений аналіз показує, що здоров’я входить в 
першу трійку життєвих пріоритетів студентів. 

Таким чином можна вважати, що мотивація 
студентів, які займаються фізичним вихованням у ВНЗ, 
а також студентів, що закінчили курс фізичного вихо-
вання у ВНЗ, є досить актуальною та проблемною. 

Подальші дослідження планується провести у на-
прямку вивчення інших проблем здорового способу 
життя студентів. 
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Анотації:
Розглянуто стан здоров’я 
студентів. У експерименті при-
ймали участь студенти 1 курсу. 
Визначено функціональний стан 
здоров’я студентів. Визначено 
вплив викладача на ставлення 
студентів спеціальних медичних 
груп до стану свого здоров’я. По-
казано можливості покращення 
здоров’я за допомогою занять з 
фізичного виховання. Визначено 
основні напрямки методологічної 
корекції роботи викладача з сту-
дентами. Основне завдання 
викладача – це формування у 
студентів усвідомленого став-
лення до необхідності покра-
щення стану свого здоров’я, 
збереження його та виховання у 
них культури здорового способу 
життя.

Корягин В. М., Головятинская С. М., Цевх 
Л.П., Блавт О. З. Определение роли препо-
давателя физического воспитания в фор-
мировании сознания студентов специаль-
ных медицинских групп высших учебных 
заведений. Рассмотрено состояние здоро-
вья студентов. В эксперименте принимали 
участие студенты 1 курса. Определено функ-
циональное состояние здоровья студентов. 
Определено влияние преподавателя на 
отношение студентов специальных меди-
цинских групп к состоянию своего здоровья. 
Показаны возможности улучшения здоровья 
с помощью занятий по физическому воспи-
танию. Определены основные направления 
методологической коррекции работы препо-
давателя со студентами. Основная задача 
преподавателя – это формирование у сту-
дентов осознанного отношения необходимо-
сти улучшения и сохранения здоровья, вос-
питание культуры здорового образа жизни.

Korjagin V.M., Golovjatinskaja S.M., 
Tsevh L.P., Blavt O. Z. Determining of 
a role of the teacher of physical train-
ing in making up of consciousness of 
students of special medical groups of 
higher educational establishments. The 
state of health of students is construed. 
Students of 1 rate participated in experi-
ment. The functional state of health of 
students is defined. Effect of the teacher 
on the relation of students of special medi-
cal groups to state of the health is defined. 
Possibilities of improving of health with the 
help of exercises on physical training are 
exhibited. Main routes of methodological 
correction of operation of the teacher with 
students are defined. The primal problem 
of the teacher is a making up at students 
of the realized relation of necessity of im-
proving and conservation of health, educa-
tion of crop of a healthy way of life.
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студент, здоров’я, реабілітація, 
викладач, свідомість, потреба, 
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Визначення ролі викладача фізичного виховання у формуванні 
свідомості студентів спеціальних медичних груп вищих 

навчальних закладів
Корягін В. М., Головятинська С. М., Цьовх Л. П., Блавт О. З.

Національний університет “Львівська політехніка”

Вступ.1

Проблема здоров’я студентської молоді набуває 
все більшої актуальності в умовах загострення 
екологічних, економічних, соціальних та інших про-
блем у суспільстві нашої країни. Внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС в Україні склалася надзвичайна 
ситуація, яка істотно вплинула на стан здоров’я дітей 
і підлітків. Саме зараз діти, народжені у період після 
аварії, є студентами. Фактично вся територія України 
зазнала впливу підвищеної радіоактивності. Наслідком 
цього стало народження дітей з наявними патологіями, 
які призвели до порушень у системі життєдіяльності 
дитячого організму, а надалі до значного погіршення 
стану здоров’я підростаючого покоління. Врахуємо 
і те, що сьогоднішні студенти – це діти, народжені в 
часи перебудови, коли фізична освіта школярів була 
повністю занедбана. Цим і пояснюється те, що впро-
довж останнього десятиріччя спостерігається чітка 
тенденція погіршення стану здоров’я студентів вузів.

Аналіз результатів функціонального стану здоров’я 
студентів 1-го курсу НУ «ЛП» 2008-2009 н. р. виявив, 
що рівень їхнього здоров’я характеризується такими 
показниками: високий рівень – 1,8%; середній – 7,7%; 
низький – 21%; дуже низький – 69% (рис.1). Основні 
причини таких показників – низький рівень фізичного 
здоров’я випускників шкіл, відсутність у них стійкої 
мотивації до підтримки та зміцнення здоров’я, 
дефіцит рухової активності під час навчання у школі, 
а по суті – хронічна гіподинамія. 

За даними медоглядів у НУ «ЛП», за період після 2000 
року на 40% збільшилась кількість студентів, які за ста-
ном здоров’я належать до спеціальних медичних груп.

При цьому необхідно зазначити зростання їх 
кількості від першого курсу до кінця навчання у вузі. 
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Це свідчить про серйозну тенденцію до деградації 
стану здоров’я інтелектуальної частини країни. 

Внаслідок проведення п’ятирічних досліджень на-
уковцями вищих навчальних закладів Львова, Києва, 
Одеси, Донецька, Харкова та ін. виявлено, що різниця 
між показниками календарного та біологічного віку 
студентської молоді з кожним роком збільшується. 
Так, якщо на початку 2002-2003 навчального року у 
юнаків-першокурсників біологічний вік становив 38 
років, у дівчат-30, то на початку 2007-2008 навчально-
го року у хлопців-51, у дівчат-42. Отримані результати 
свідчать, що з кожним роком темпи старіння організму 
молоді зростають.

Отже, піднімати виробництво країни в майбутньо-
му здебільшого будуть студенти, біологічний вік яких 
становить 42 і 51 рік при календарному 17-19 років 
і 40% яких будуть постійними клієнтами лікарень. 
Здоров’я ж сучасного студентства – це інтегративний 
показник суспільного розвитку, могутній фактор впли-
ву на економічний і культурний потенціал країни [5]. 

Результати аналізу пройдених медоглядів 
першокурсників НУ «ЛП» свідчать про те, що в останні 
роки на перше місце вийшли захворювання серцево-
судинної системи, на друге – опорно-рухового апарату 
(сколіоз, остеохондроз тощо), на третє – органів дихан-
ня, тобто захворювання систем організму, найбільш 
значимих для життєдіяльності загалом. Порушення 
функцій тих чи інших систем організму сприяє загаль-
ному погіршенню стану здоров’я, зниженню фізичної 
та розумової працездатності та творчих можливо-
стей студента. Це особливо важливо у студентському 
середовищі, коли організм перебуває на стадії активно-
го фізичного та психоемоційного розвитку.

Зазначимо, що сам процес навчання у вузі, 
пов’язаний з високим рівнем емоційного та 
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інтелектуального навантаження, супроводжується 
недостатнім фізичним навантаженням. Однією з при-
чин цього є те, що у молоді все інтенсивніше розви-
ваються процеси гіпокінезії та гіподинамії, які, своєю 
чергою, є наслідком способу життя молодого покоління 
нашої держави. Зазначимо, що студенти спеціальних 
медичних груп вже перебувають у дуже несприятливих 
умовах, маючи певне захворювання, яке викликає ряд 
порушень функцій організму. До цього приєднується 
ще й рухова бездіяльність, яка погіршує стан здоров’я 
та сприяє прогресуванню захворювання. Головною 
причиною недостатньої рухової активності студентів 
під час навчання у вузі є відсутність мотивації до за-
нять фізичними вправами та можливості покращення 
стану здоров’я в такий спосіб [11] .

 Водночас, практичний досвід і численні наукові 
дослідження [1-5, 11] переконливо демонструють 
значимість і високий потенціал рухової активності 
для розширення та збільшення можливостей 
фізичного виховання у створенні резервів здоров’я, 
підвищенні працездатності систем організму 
студентів та позбавленні від наявних патологій у його 
діяльності. Недостатній обсяг рухової активності – 
один із чинників, який визначає відхилення від норм 
у функціонуванні систем організму. 

В загальному комплексі факторів, що сприяють за-
безпеченню мінімального рівня рухової активності та 
вирішенню основного завдання роботи в спеціальних 
медичних групах, для покращення стану здоров’я 
студентів обов’язковою є система фізичного вихо-
вання під час навчання у вузі. Головним завданням 
фізичного виховання спеціальних медичних груп 
вузу є вдосконалення функціональних можливо-
стей організму, нейтралізація негативного впливу 
недостатньої рухової активності і в такий спосіб 
усунення наявних вад у стані здоров’я та вирішення 
основного завдання роботи зі студентами спеціальних 
медичних груп – переведення студента в загальну гру-
пу навчального відділу [3, 12]. 

На відміну від України, у багатьох країнах світу 
фізичному вихованню серед студентської молоді 
приділяється велика увага. Наприклад, на фізичне ви-
ховання у вищих навчальних закладах США передба-
чено у навчальних програмах 384 години, Росії – 408, 
Білорусії – 560. Сьогодні у багатьох навчальних закла-
дах України фізичне виховання проводиться один раз на 
тиждень на перших трьох курсах. Безумовно, за такого 
підходу вирішити проблеми, пов’язані зі станом здоров’я 

студентів спеціальних медичних груп та забезпеченням 
необхідного рівня фізичної активності, неможливо. 
Несприятливі тенденції в динаміці стану здоров’я су-
часного студентства вимагають пошуку різних дійових 
мір удосконалення навчального процесу фізичного ви-
ховання під час навчання у вузі, спрямованих на покра-
щення фізичного стану студентської молоді, які повинні 
забезпечити вдале інтегрування цієї категорії студентів 
до майбутньої професійної діяльності.

Роботи багатьох авторитетних науковців, 
практиків, дані літературних джерел [3-8] свідчать 
про те, що однією з головних умов виховання фізично 
здорових студентів є формування у них потреби у 
веденні здорового способу життя та бажання бути 
здоровими. Основою цього є формування нової 
ідеології та культури зміцнення здоров’я студентів. 
Це завдання, без вирішення якого суспільство може 
зазнати досить помітних і невідтворних втрат людсь-
кого потенціалу, що, своєю чергою, негативно по-
значиться на виробничій інфраструктурі, добробуті, 
стосунках між людьми та культурі. Аналіз цієї про-
блематики є актуальним і невідкладним завдан-
ням сучасної педагогічної думки й освітньої прак-
тики, адже здоров’я належить до першочергових, 
непересічних цінностей людини. Покращання та 
збереження здоров’я, дотримання здорового способу 
життя – найбільш вагомі норми загальної культури 
студента цивілізованого суспільства [11].

Наукові дослідження цієї проблематики [2,3,5,6,10-
12] показують, що фундаментальною основою ви-
никнення у студентів спеціальних медичних груп 
цілеспрямованого бажання покращувати стан свого 
здоров’я, тобто, підвищення мотивації до здорового 
способу життя, є вплив викладачів на формування у них 
свідомості та культури збереження власного здоров’я. 
Аналіз науково-методичної літератури засвідчує, що 
практично відсутні роботи, які досліджують вказаний 
аспект роботи зі студентами спеціальних медичних 
груп. 

 Практичний досвід доводить, що переваж-
на більшість студентів спеціальних медичних груп 
культуру здорового способу життя сприймають до-
сить помірковано, якщо й взагалі не скептично. 
Соціологічні обстеження засвідчують, що категорія 
«здоров’я» перебуває далеко на периферії їхніх 
суспільних цінностей. У більшості з них традиційно не 
формується потреба піклуватись про власне здоров’я. 
Ставлення до нього не змінюється і в подальшому 

Рис.1. Діаграма функціонального стану здоров’я студентів 1-го курсу НУ «ЛП» 2008-2009 н. р.
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житті, коли для покращення здоров’я звертаються до 
лікувальних закладів, нехтуючи ефективними засобами 
оздоровлення, якими є фізичні вправи [5]. Соціальна 
практика свідчить, що у більшості студентів всі погля-
ди на збереження власного здоров’я цілком і повністю 
асоціюються з медициною. Проте в лікуванні цих за-
хворювань фізична реабілітація розглядається як важ-
ливий фактор зміцнення здоров’я [7]. 

Такий стан погіршується ще й тим, що у переважної 
більшості студентів спеціальних медичних груп 
відсутня зацікавленість заняттями із фізичного 
виховання. Вони пасивні на заняттях, оскільки 
неспроможні виконати елементарні вправи та не ви-
являють бажання вдосконалювати свій фізичний стан 
для покращення здоров’я. Отже, проблема може бути 
вирішена реорганізацією занять у спеціальних медич-
них групах в такий спосіб, щоб студенти були самі 
зацікавлені у заняттях [7].

Актуальність і недостатня розробка цього напрям-
ку роботи у спеціальних медичних групах зумовлюють 
необхідність пошуку викладачами шляхів формуван-
ня у свідомості студентів, які мають певні відхилення 
у стані здоров’я, ідеологічних та психологічних уста-
новок на позбавлення від цих відхилень, підвищення 
загальної культури студента, ведення здорового спо-
собу життя.

Робота виконана за планом НДР Національного 
університету «Львівська політехніка».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: полягає в аналізі ролі викла-

дача фізичного виховання у формуванні свідомості 
студентів спеціальних медичних груп потреби у 
покращенні стану здоров’я під час навчання у вузі.

Об’єкт дослідження: формування впливу викла-
дача на свідомість студентів спеціальних медичних 
груп з метою позбавлення від наявних патологій у 
стані здоров’я.

Методика дослідження: анкетування, опитування, 
спостереження, бесіди, аналіз літературних джерел, 
педагогічний аналіз.

Результати дослідження.
Навчально-виховний процес у кожному ВНЗ спря-

мований на розкриття здібностей і реалізацію можливо-
стей студента. Система соціальної захищеності студен-
та на сучасному етапі розвитку нашої країни, перебуває 
на дуже низькому рівні, однак ВНЗ намагаються ство-
рити студенту необхідний рівень умов для проявлен-
ня здібностей у навчальній, фізкультурно-спортивній 
і громадській діяльності. Велика роль у підтримці 
адаптації до умов ВНЗ, особливо першокурсників, 
вирішенні складніших проблем, покращенні психічного 
стану, який залежить від взаємовідносин та соціально-
психологічної атмосфери в колективі, належить ви-
кладачу, який може налаштувати студентів на активну 
роботу, створити атмосферу творчого піднесення, а це, 
своєю чергою, залежить від рівня його педагогічної 
майстерності [8]. 

Особливо важливим фактором у входженні молоді 
в студентське середовище є стан здоров’я та рівень 
фізичного розвитку, які є певним критерієм успіху 
як у студентському середовищі, так і в подальшій 
професійній кар’єрі. Саме тому в період адаптації 

нещодавніх школярів до умов перебування у ВНЗ 
важлива роль відводиться курсу фізичного вихован-
ня, як доволі дешевому, доступному, надійному за-
собу збереження та зміцнення здоров’я студентської 
молоді. Навчальна програма з дисципліни «фізичне 
виховання» також передбачає конкретні умови та 
підхід до студентів спеціальних медичних груп [5]. 
Фізичне виховання, будучи складовою частиною про-
цесу отримання вищої освіти, водночас спрямоване 
на вирішення проблеми покращання стану здоров’я 
студентів, які неспроможні повною мірою викори-
стовувати можливості загальноприйнятої системи 
фізичного виховання і за станом здоров’я належать до 
спеціальних медичних груп [10].

Студенту-першокурснику, який різко перейшов 
межу між умовами навчання в школі та ВНЗ, важливо 
скоротити цей період, який може тривати і семестр, 
і два-три роки. Виявлено чітку закономірність ско-
рочення часу адаптації в тих, хто комунікабельний, 
захоплений спортом, суспільною роботою, певною 
формою діяльності та студентами, які за станом 
здоров’я віднесені до спеціальних медичних груп 
[3]. Соціальна активність особистості на заняттях 
із фізичного виховання переноситься на інші сфе-
ри життєдіяльності: соціальну, політичну, сфери на-
вчання і побуту. В руховій діяльності моделюються 
та віддзеркалюються людські взаємовідносини, які 
сприяють формуванню особистості, її свідомості та 
культури. Рухові дії розгортають і формують психічні 
процеси, які керують руховою сферою людини та вдо-
сконалюють її. Фізичне виховання є одним із способів 
прояву людської особистості, створюючи умови, які 
зобов’язують студента переходити на шлях самороз-
витку, самовдосконалення та самоствердження. Саме 
керування процесом формування особистості студен-
та вимагає від викладача знання способів впливу на 
особистість і вміння втілити їх на практиці.

Результати опитувань, проведених у спеціальних 
медичних групах НУ «ЛП», показали, на жаль, не-
гативне ставлення значної кількості студентів (65 %) 
до занять фізичним вихованням, ще 15 % опитуваних 
студентів байдужі до занять під час навчання у вузі. 
Водночас деякі автори зазначають [2,3,6-8,10-12], що 
фізична культура, особливо для студентів з послабле-
ним здоров’ям, повинна стати щоденною потребою. 
Тільки виховання цієї потреби у студентські роки, 
дасть змогу забезпечити в майбутньому фундамент 
збереження здоров’я.

Мета фізичного виховання у спеціальних медичних 
груп вузу – вирішити комплекс завдань, пов’язаних із 
позбавленням від наявних патологій у стані здоров’я 
студентів, їхнього фізичного удосконалення, духов-
ного й інтелектуального розвитку, і в такий спосіб, 
сприяти переведенню студента у загальну групу з 
фізичного виховання.

Зазначимо, що основна проблема фізичного вихо-
вання полягає в тому, що більшість юнаків та дівчат у 
віці 17-18 років вступають до вузів з уже сформова-
ним світоглядом щодо дисципліни «фізичне вихован-
ня». За нашими спостереженнями, до 80% студентів 
спеціальних медичних груп мають поверхові знання 
про рухову активність як основний компонент здо-
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рового способу життя та дієвий засіб позбавлення 
наявних патологій у стані здоров’я. Саме тому, про-
цес фізичного виховання у вузі, насамперед, пови-
нен бути пов’язаний зі зміною переконань студентів 
спеціальних медичних груп, щодо рухової активності 
та її значення для здоров’я. Переконання, своєю 
чергою, залежить від знань, втілених на практиці та 
закріплених у свідомості. 

Низький інтерес студентів спеціальних медич-
них груп до фізичної культури як дійового засобу 
зміцнення здоров’я, на думку ряду авторів [3,5,6,9,11], 
пояснюється недоліками в організації фізичного вихо-
вання цих груп, недооцінюванням важливості цього 
напрямку роботи викладачами. На нашу думку, зміна 
у свідомості студентів спеціальних медичних груп 
полягає у формуванні викладачем фізичної культури 
потреби зміцнення та збереження стану свого здоров’я. 
В навчальному процесі спеціальних медичних груп 
кожен викладач повинен звернутися до особистості 
студента, його інтересів і потреб у позбавленні від 
наявних проблем у стані здоров’я. Завдання викла-
дача полягає в тому, що кожен студент, маючи певні 
відхилення у стані здоров’я , повинен усвідомити, що 
здоров’я є основною життєвою цінністю.

Дані проведеного нами анкетування в спеціальних 
медичних групах НУ «ЛП» показали, що 75 % дівчат 
і 45 % хлопців цих груп з дитинства не займались 
фізичною культурою взагалі. Ці цифри свідчать 
про відсутність у студентів спеціальних медичних 
груп культури здоров’я та системи відповідальності 
за своє здоров’я. Водночас, як показує аналіз 
результатів дослідження, переважна більшість опи-
туваних студентів спеціальних медичних груп (88 %) 
усвідомлюють, що фізичні вправи сприяють позбав-
ленню від наявних проблем у стані здоров’я, попере-
джають подальший їхній розвиток та виникнення на 
цьому підґрунті ускладнень. 

Вирішення цієї проблеми ми розглядаємо як вихован-
ня фізичної культури особистості, пов’язаної з бажан-
ням, потребою та вмінням студента зберігати й удоско-
налювати своє здоров’я за допомогою широкого обсягу 
знань, отримання яких можливе за умови виділення 
освітнього аспекту на заняттях фізичною культурою. 
Освітній аспект слід розуміти як оволодіння студента-
ми спеціальних медичних груп науковими знаннями, 
практичними вміннями й навичками реабілітації свого 
здоров’я, розвитку розумово-пізнавальних і творчих 
здібностей, і на основі цього формування світогляду та 
культури здорового способу життя.

Досягти цього можливо за умови, що у ВНЗ буде 
збудована схема орієнтування студентів спеціальних 
медичних груп на здоровий спосіб життя, як основу 
позбавлення від наявних проблем у стані здоров’я. 
Ця стратегія передбачає реалізацію ряду педагогічних 
умов. Орієнтування студента на здоровий спосіб жит-
тя включає в себе, насамперед, дії викладача ознай-
омчого, рекомендуючого, підтримуючого характеру, 
спрямовані, переважно на інформування студента про 
можливість стати здоровим, змінивши спосіб жит-
тя. Ми говоримо про те, що студенти повинні навчи-
тись адекватно оцінювати свій спосіб життя, розуміти 
можливості активізації діяльності, що зберігає здоров’я, 

основним чинником якої є заняття з фізичного вихо-
вання під час навчання у вузі, для позбавлення від на-
явних проблем у стані здоров’я та збагачення досвіду 
здорового способу життя. Тобто, зміна у свідомості 
зумовить зміну способу життя студентів, який, своєю 
чергою, зумовить покращання стану їхнього здоров’я. 
Звичайно, примусити студента вести здоровий спосіб 
життя неможливо, але виховувати культуру здоров’я, 
яка визначає його спосіб життя, необхідно. 

Головними напрямками впливу викладача на 
свідомість студентів для покращення стану здоров’я є:

Здійснення історико-педагогічного аналізу проце-1. 
су формування здорового способу життя студентів 
спеціальних медичних груп.
Визначення ціннісних пріоритетів студентів, які 2. 
мають певні проблеми у стані здоров’я, виявлення 
місця категорії «здоров’я» в системі цінностей.
Визначення поняття «здоров’я», факторів впли-3. 
ву (позитивних і негативних) на стан здоров’я 
студентів спеціальних медичних груп.
Визначення поняття: фізичне здоров’я, психічне 4. 
здоров’я, здоровий спосіб життя, саморегуляція, 
самореалізація, емоції, почуття, мотив, самооцінка, 
стиль життя, здоровий стиль життя.
Здійснення аналізу змісту і процесу професійної 5. 
підготовки студентів спеціальних медичних груп з 
дисципліни «Фізичне виховання» щодо оздоровчої 
спрямованості.
Це можливо за умови реалізації таких умов:

навчання студентів спеціальних медичних груп ра-• 
ціональному використанню в умовах навчання ре-
жимів праці, відпочинку, сну з урахуванням індиві-
дуальних особливостей організму та біоритмів;
індивідуальний підхід у використанні засобів фі-• 
зичної культури для позбавлення від вад у стані 
здоров’я та фізичного вдосконалення;
навчання студентів спеціальних медичних груп • 
вмінням та навичкам керування своїм тілом, орга-
нізмом, емоціями та почуттями;
навчання прийомам і засвоєння основ загартування;• 
усвідомлення студентами спеціальних медичних • 
груп необхідності самостійних занять фізичними 
вправами в позаучбовий час для закріплення резуль-
татів реабілітації.

Результатом цього повинен стати комплекс набутих 
життєво необхідних знань, якостей, вмінь, навиків, які 
становлять фундаментальну основу студентів з вада-
ми у стані здоров’я – потребу у здоровому способі 
життя. Формою вироблення цієї потреби є інтерес до 
занять фізичною культурою, який стає орієнтиром на 
збереження здоров’я, викликає бажання діяти, формує 
мотиви. Аналіз літератури з досліджуваного питан-
ня показує, що першочерговою умовою формування 
у свідомості студентів спеціальних медичних груп 
навичок здорового способу життя для реабілітації 
та збереження здоров’я є формування в них потре-
би в руховій активності, на основі якої формується 
відповідна мотивація.

Зазначимо, що специфіка занять у спеціальних 
медичних групах полягає в тому, що заняття в них 
проводяться не за спортивною спрямованістю, а за 
спеціальною програмою для покращення фізичного та 
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психічного здоров’я, позбавлення від наявних патологій 
у стані здоров’я та удосконалення рівня фізичної 
підготовленості [3]. Основне при цьому – формування 
мотивації у студентів до роботи над собою та навчання 
їх пошуку шляхів збереження свого здоров’я. 

Ідея створення у молоді мотивації до здорово-
го способу життя повною мірою реалізувалася в 
Національній доктрині розвитку освіти України в 
ХХІ ст., прийнятій у 2001 році на ІІ з’їзді освітян. 
У ній визначено як один із пріоритетів державної 
політики в розвитку освіти формування здоров’я нації 
через освіту. У пріоритетних напрямках реформу-
вання освіти зокрема говориться про забезпечення у 
кожному навчально-виховному закладі відповідних 
умов для навчання і виховання фізично та психічно 
здорової особистості.

В результаті проведеного анкетування та бесід, ми 
дійшли висновку, що основним мотивом студентів 
спеціальних медичних груп у бажанні займатись 
фізичною культурою для більшості юнаків, є покра-
щення стану здоров’я (45 %) та зміна на краще власної 
будови тіла (40 %), для дівчат – гарна фігура (100 %). 
Серед іншого були вказані: спілкування з друзями (6 %), 
активний відпочинок (8,5 %), отримання позитивних 
емоцій (4 %), самовдосконалення (18 %), підвищення 
самооцінки (14 %), зняття втоми (3 %) (рис.2).

На підставі отриманих даних можна зробити вис-
новок, що зміна зовнішнього вигляду, як мотив, існує 
у більшості студентів спеціальних медичних груп. 
Першочерговий вибір цього мотиву пояснюється тим, 
що студенти дуже уважні до власної зовнішності, 
яка є певним критерієм успіху як у студентському 
середовищі так і у подальшій професійній кар’єрі. 
Окрім того, вибір цього мотиву зумовлений тим, що 
студенти спеціальних медичних груп, за нашими спо-
стереженнями, переважно мають певні комплекси 
стосовно будови власного тіла, що може бути знач-
ним і навіть вирішальним фактором, який визначає 
їхній настрій, поведінку та подальші дії. На цьому 
ґрунті навіть можуть виникати психологічні проблеми 
спілкування у студентському середовищі [7].

Отже, беручи до уваги все вищесказане, мета ро-
боти викладача з спеціальними медичними групами 
полягає у створенні на заняттях таких умов, які забез-
печують задоволення провідних мотивів. При цьому 
досягнення позитивного результату на заняттях стане 
фундаментальною основою формування у свідомості 
студентів потреби у продовженні занять для зміцнення 
свого здоров’я. Майстерність, професіоналізм ви-
кладача виявляється саме у його здібності формува-
ти у студентів стійкий, глибокий інтерес до занять 
фізичним вихованням. 

Цьому сприяють:
Активні засоби фізичної культури, ігрові види спор-1. 
ту, туризм, плавання тощо. Вивчаючи мотивацію, ми 
одночасно встановили, яким видам занять віддають 
перевагу студенти спеціальних медичних груп.  
Результати анкетування були такими:
ігрові види спорту – 45 % , • 
плавання – 40 % ,• 
єдиноборства – 20 % (за вибором чоловічого кон-• 
тингенту),

шейпінг, аеробіка – 30 % (за вибором жіночого кон-• 
тингенту) (рис.3).
Масові оздоровчо-спортивні заходи, в яких студен-2. 
ти спеціальних медичних груп беруть участь як 
учасники, організатори, помічники тощо.
Спрямованість навчальних програм з фізичного 3. 
виховання у спеціальних медичних групах на 
формування і розвиток самостійності студентів у 
закріпленні результатів реабілітації.
Використовуючи заняття з фізичного виховання, 4. 
як обов’язкові так і самостійні, створення реаль-
но обґрунтованої програми самовдосконалення, 
основні положення якої спрямовані на усвідомлення 
студентами потреби у зміцненні здоров’я та 
збереженні його.
Вдосконалення культури зміцнення здоров’я 

студентів спеціальних медичних груп в системі 
фізичного виховання у ВНЗ, усвідомлення ними 
необхідності покращення свого стану здоров’я, 
набуває ефективності за реалізації викладачем ком-
плексу таких педагогічних умов:

розробка і впровадження програми оздоровлення • 
студентів спеціальних медичних груп з використан-
ням засобів фізичного виховання;
вдосконалення змісту навчальної дисципліни « Фі-• 
зичне виховання» у спеціальних медичних групах 
за допомогою сучасної наукової інформації, новіт-
ніх оздоровчих технологій (пілатес, йога, шейпінг, 
степ-аеробіка, релакс, каланетика, стретчинг та ін.), 
спрямованих на реабілітацію та формування здоро-
вого способу життя студентів спеціальних медич-
них груп;
впровадження в навчальний процес спеціальних • 
медичних груп інформаційно-просвітницьких про-
грам щодо харчування, сну, режиму тощо. з метою 
реабілітації;
використання сучасних оздоровчих технологій і ви-• 
вчення методик їх застосування на практичних за-
няттях з фізичного виховання в спеціальних медич-
них групах.

Зростання захворюваності пояснюється не лише 
впливом різних негативних чинників, а й недостатньою 
увагою до валеологічних питань в освіті студентів 
спеціальних медичних груп. Адже стан здоров’я та 
творчі можливості студентів, як особистості, на 50-
70% залежать від них самих, від їхнього способу 
життя та культури здоров’я. Викладач, який володіє 
елементарними валеологічними знаннями, здатний 
передавати їх студентам. 

Поряд з циклом медико-біологічних дисциплін, 
навчальна дисципліна « Основи валеології», що вве-
дена до програм підготовки майбутніх викладачів 
фізичного виховання, вирішує таку важливу соціально-
педагогічну проблему, як формування в них культури 
здоров’я. Саме культура здоров’я визначає свідоме 
ставлення студентів до свого здоров’я [4]. 

Сучасний викладач фізичної культури ВНЗ 
спеціальних медичних груп має нести студентам знан-
ня, спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я та 
формувати на науковій основі відповідний світогляд 
у студентів, створюючи нову філософію – філософію 
здоров’я.
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Висновки:
 На сьогодні існує чітка тенденція до збільшення 

контингенту спеціальних медичних груп вузу, тобто 
стан здоров’я студентів погіршується.

 Серед факторів, які впливають на стан здоров’я 
студентської молоді, крім екологічних та соціальних, 
є недостатній рівень рухової активності та відсутність 
знань про можливості покращення стану здоров’я, за 
допомогою занять з фізичного виховання.

 Основне завдання викладача під час роботи зі 
спеціальними медичними групами – це формування 
у студентів усвідомленого ставлення до необхідності 
покращення стану свого здоров’я, збереження його та 
виховання у них культури здорового способу життя.

 Проведене дослідження дає змогу ввести зміни 
та доповнення до програми занять з фізичного ви-
ховання спеціальних медичних груп вузу, створен-
ня педагогічної системи формування у свідомості 
студентів орієнтації на здоровий спосіб життя.

 Методично правильно організовані заняття з 
фізичного виховання з урахуванням викладачем осо-
бливостей навчального процесу у спеціальних медич-
них групах, стану здоров’я, індивідуальних особли-
востей та інтересів студентів дають змогу виробити 
стійку мотиваційну основу до занять фізичною куль-
турою для реабілітації та зміцнення стану здоров’я 
і, в такий спосіб, досягти підвищення розумової 
та фізичної працездатності, активності студентів, 
значного покращання їхніх психофізіологічних і 
психофізичних кондицій, що, своєю чергою, сприя-
тиме ефективному засвоєнню численних навчальних 
програм з дисциплін ВНЗ та успішній інтеграції до 
майбутньої професійної діяльності.

Перспективи досліджень вбачаємо у напрямку по-
шуку змін у структурі навчальних та позанавчальних 
форм занять зі спеціальними медичними групами вузу 
для виховання у студентів цих груп щоденної потреби 
у заняттях фізичними вправами, що дасть змогу забез-

печити стійкий реабілітаційний процес, зміцнюючи в 
такий спосіб здоров’я та зберігаючи працездатність у 
майбутньому. 

Література:
Апанасенко Г. Л. Здоров’я, яке ми вибираємо / Г. Л. Апанасенко 1. 
– К.: Т–во «Знання», 1989. – 48 с.
Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента / В. А. 2. 
Бароненко, Л. А. Рапопорт. – М.: Альфа, 2003. – 352 с.
Булыч Э. Г. Физическое воспитание в специальных медицинских 3. 
группах / Э. Г. Булыч. – М.: «Высшая школа», 1996. – 255 с.
Грибан В. Г. Валеологія / В. Г. Грибан. – Київ: Центр учбової 4. 
літератури, 2008. – 213 с.
Евсеев Ю. И. Физическая культура / Ю. И. Евсеев. – Ростов-на-5. 
Дону: « Феникс», 2008. – 378 с. 
Зотова Т. И. Оптимизация процесса физического воспитания 6. 
студентов СМО с целью достижения наибольшего эффекта 
укрепления здоровья / Т. И. Зотова, В. И. Макаев, Н. Ю. Захаро-
ва // 5-тая Межуниверситетская научно-методическая конферен-
ция. – М.: Изд. МГУ, 1998. – 151 с. 
Корягін В. М. Оптимізація навчального процесу на заняттях з 7. 
плавання спеціальних медичних груп ВУЗу / В. М. Корягін, О. 
З. Блавт, Л. П. Цьовх // Спортивна наука України [ Електронне 
наукове фахове видання ], 2009. № 8.
Купчинов Р. И. Физическое воспитание / Р. И. Купчинов. – 8. 
Минск: «ТетраСистемс », 2006. – 352 с.
Никитенко Е. И. Защита сознания человека – главное условие 9. 
сохранения и востановления здоровья молодежи / Е. И. Ники-
тенко // Тверезість та здоров’я – нашим дітям та суспільству: 
всеукр. науково-практична конф., 17-18. 04. 1999 р. – Харків, 
1999. – 22-25 с.
Присяжнюк С. І. Фізичне виховання / С. І. Присяжнюк. – Київ: 10. 
«Центр учбової літератури», 2008. – 502 с.
Присяжнюк С. І. Фізичне виховання / теоретичний розділ / С. 11. 
І. Присяжнюк, В. П. Краснов, М. О. Третьяков, Р. Т. Раєвський, 
В. Й. Кійко, В. Ф. Панченко. – Київ: Центр учбової літератури, 
2007. – 192 с.
Ріпа М. Заняття фізичною культурою із школярами віднесеними 12. 
до спеціальної медичної групи / М. Ріпа, В. Велитченко. – Київ: 
«Освіта», 2002. – 180 с.

Надійшла до редакції 08.08.2010р. 
Корягин Виктор Максимович, д.п.н., проф..,

Головятинская Светлана Николаевна
Цевх Лариса Петровна

Блавт Оксана Зиновьевна
v_kotsun@ukr.net

Рис.3. Діаграма видів спорту, яким віддають перевагу студенти спеціальних медичних груп 

Рис.2. Діаграма мотивації студентів спеціальних медичних груп  
у бажанні займатись фізичною культурою

покращення здоров’я 

будова тіла 

íнші  

Ігрові види спорту 

Плавання 

Єдиноборства 

Шейпінг  



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

50

Аннотации:
Проведен анализ функции аэроб-
ного энергообеспечения танцоров. 
В исследовании принимали уча-
стие 24 спортсмена (12 пар). Опре-
делены сниженные компоненты 
аэробного энергообеспечения 
танцоров – партнеров и партнерш. 
Обоснована направленность тре-
нировочных средств для развития 
компонентов аэробного энергоо-
беспечения квалифицированных 
спортсменов. Установлено, что 
на первом этапе нагрузка должна 
быть направлена на оптимизацию 
реактивных свойств кардиореспи-
раторной системы при условии 
активации минимальных ациде-
мических сдвигов в организме. 

Лі Бо. Формування націленості тре-
нувального процесу на підставі 
оцінки аеробного енергозабезпечення 
кваліфікованих спортсменів в спортив-
них танцях. Проведено аналіз функції ае-
робного енергозабезпечення танцюристів. 
У дослідженні брали участь 24 спор-
тсмена (12 пар). Визначено зниження 
компонентів аеробного енергозабезпечен-
ня танцюристів – партнерів і партнерок. 
Обґрунтована спрямованість тренувальних 
засобів для розвитку компонентів аероб-
ного енергозабезпечення кваліфікованих 
спортсменів. Установлено, що на першому 
етапі навантаження повинно бути спрямо-
вано на оптимізацію реактивних властиво-
стей кардіореспіраторної системи за умови 
активації мінімальних ацидемічних зрушень 
в організмі.

Lee Bo. Shaping to directivities of the 
burn-in process on the grounds of es-
timations function of the aerobic me-
tabolism skilled in sport dance. The 
analysis of function of aerobic power sup-
ply of dancers is conducted. 24 sportsmen 
(12 steam) participated in research. The 
reduced components of aerobic power 
supply of dancers (male and female) are 
defined. The directedness of training rem-
edies for developing components of aero-
bic power supply of the qualified sports-
men is justified. It is established that at 
the first stage the load should be guided 
on optimisation of reactive properties of a 
cardiorespiratory system under condition 
of activation of minimum detrusions of an 
acidemia in an organism.

Ключевые слова:
спортивные танцы, аэробный, 
нагрузка, кардиореспираторная.

спортивні танці, аеробний, навантажен-
ня, кардіореспіраторна.

sports dances, aerobic, load, 
cardiorespiratory.

Формирование направленности тренировочного процесса 
на основании оценки аэробного энергообеспечения 

квалифицированных спортсменов в спортивных танцах
Ли Бо

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Введение.1

В спортивных танцах структура функциональной 
подготовленности имеет сложную структуру. В нее 
входят проявления быстроты, силы, аэробных, анаэ-
робных алактатных и гликолитических реакций [5]. 
В исследовании представлен анализ аэробного энер-
гообеспечения как  базовой функции, которая обеспе-
чивает эффективность жизнедеятельности живого ор-
ганизма [4]. С увеличением интенсивности нагрузки 
требования к системе снабжения организма кислоро-
дом в значительной степени возрастают. Это связано 
с тем, что эффективное снабжение организма кисло-
родом является не только экономичным источником 
энергии, но фактором компенсации нарастающих 
ацидемических сдвигов, которые приводят к ранне-
му утомлению. Исследование аэробной функции как 
фактора эффективной деятельности кардиореспи-
раторной системы имеет значение для оценки реак-
тивных свойств организма, его способности быстро, 
адекватно и в полной мере реагировать на нагрузку 
[1]. Развитие этого адаптационного свойства организ-
ма является условием эффективной подготовки в лю-
бом виде спорта, в том числе и в танцах [2,3].

В процессе анализа научной литературы не обна-
ружили характеристики свойств функции аэробного 
энергообеспечения как многокомпонентного фактора 
подготовленности в спортивных танцах. При этом ко-
личественные и качественные характеристики сторон 
аэробного энергообеспечения и степень их влияния 
на работоспособность танцоров показаны не были. 
Отдельные данные указывали только на значение этой 
функции для специальной подготовленности спор-
тсменов в спортивных танцах. Как следствие, остает-
ся проблемным вопрос формирования направленно-
сти тренировочного процесса для развития функции 
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аэробного энергообеспечения как компонента специ-
альной подготовленности квалифицированных спор-
тсменов в спортивных танцах.

Проведенные исследования являются частью 
научно-исследовательской работы, проводимой со-
гласно сводного плана НИР в сфере физической куль-
туры и спорта по теме «Управление тренировочными 
нагрузками в условиях интенсивной соревнователь-
ной деятельности в годичном цикле подготовки ква-
лифицированных спортсменов», № госрегистрации 
0106U010776,  шифр проблемы 2.2.1.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – оценить компоненты струк-

туры аэробного энергообеспечения и на этой основе 
сформировать целевые установки функциональной 
подготовки танцоров.

Методы исследований: Обобщение данных спе-
циальной литературы, эргометрические и физиологи-
ческие методы оценки работоспособности высококва-
лифицированных спортсменов в спортивных танцах 
(использовалась специальная беговая дорожка, ко-
торая является составляющей системы Meta Max 3B 
Cortex); методы математической статистики. 

Контингент  – 24 спортсмена (12 пар, МС и 
МСМК). 

Результаты исследований и их обсуждение. 
Результаты анализа  функции аэробного энергоо-

беспечения танцоров представлены в таблице 1.
Анализ средних и индивидуальных данных пар-

тнеров показал, высокие уровни потребления О2. При 
среднем уровне VO2 max 54,3 мл.мин-1.кг-1, три спор-
тсмена имели уровни показателя  пределах 57,0-59,0 
мл.мин-1.кг-1. Эти показатели близкие к характеристи-
ке достаточного (для спортивного танца) уровня реак-
ции. При этом с учетом данных об уровне VO2 max в 
сложнокоординационных видах спорта [6] можно го-
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ворить о резерве увеличения этого свойства аэробной 
производительности спортсменов. Наличие тенден-
ции к различию индивидуальных уровней максималь-
ного потребления кислорода говорит  необходимости 
коррекции этой функции, приведение нормативных 
параметров нагрузки в соответствие с условиями сти-
муляции пиковых величин потребления кислорода. 
В соответствии с данными специальной литературы 
такие условия может обеспечить применение нагруз-
ки, при которой формируется максимальный кисло-
родный запрос. Это обеспечивает достижения макси-
мального кислородного дефицита, стимулирующего 
активизацию удовлетворения кислородного запроса.

Мощность реакции потребления О2 у женщин 
имеет не только низкие значения показателя, но и зна-
чительный диапазон индивидуальных различий. Это 
свидетельствует об отсутствии в системе физической 
подготовки  женщин режимов работы, которые обе-
спечивают стимуляцию пиковых величин реакции по-
требления О2. В большей степени обращает на себя 
внимание значительный диапазон индивидуальных 
различий показателей реакции легочной вентиляции. 
Этот диапазон увеличивается при анализе реакции 
дыхательной компенсации метаболического ацидоза. 
Это отчетливо видно у мужчин-танцоров, и в большей 
степени проявляется у женщин-танцоров.

Различия реакции легочной вентиляции свиде-
тельствуют о сниженных реактивных свойствах орга-
низма. В том числе, существенные различия в уровне 
реакции дыхательной компенсации метаболического 
ацидоза свидетельствуют о сниженных возможностях 
компенсации утомления. Результаты анализа требуют 
не только коррекции существующих средств физиче-
ской подготовки танцоров, но обоснование новых для 
вида спорта режимов двигательной деятельности для 
стимуляции дыхательной реакции.

Дальше были проанализированы показатели, кото-
рые характеризуют кинетику аэробного энергообеспе-
чения. Хорошо известно, что на кинетику аэробного 
энергообеспечения влияют индивидуальные особен-
ности спортсменов и характер нагрузок, которые спор-

тсмен использует в тренировочном процессе. В про-
цессе анализа учитывали, что проявления кинетики, 
в частности анализируемая скорость развертывания 
реакций кардиореспираторной системы дает характе-
ристику реактивным свойствам организма. 

Результаты показали, что при относительно вы-
соких средних показателях скорости развертывания 
реакций аэробного энергообеспечения  у группы 
танцоров (45%) уровень начальной реакции кардио-
респираторной системы остаются сниженным. Осо-
бенно различия кинетики проявляются у спортсменов 
мужчин. Применение тестовой стандартной нагрузки 
(циклическая работа невысокой интенсивности) дало 
возможность предположить, что высокий уровень 
кинетики функций у группы спортсменов связан в 
большей степени с индивидуальными задатками, а не 
с выбором оптимальной системы средств физической 
подготовки. Более высокий уровень скорости началь-
ной реакции организма у женщин связан с более низ-
ким кислородных запросом на работу (более низкие 
показатели индивидуальные и средние показатели 
VO2 maх). 

Есть научно обоснованные данные о возможности 
дополнительной стимуляции скорости развертывания 
реакций аэробного энергообеспечения в режимах, 
которые соответствуют уровню физической под-
готовленности танцоров – мужчин и женщин.  При 
использовании этих режимов увеличивается нейро-
генная и «острая» гипоксическая стимуляция кардио-
респираторной системы организма. Применение та-
ких средств является фактором увеличения аэробной 
производительности спортсменов.

Сниженный потенциал кинетики функций у муж-
чин и женщин дает возможность применить унифици-
рованные средства тренировки у партнеров. Это важно 
для спортивных танцев, где тренировочный процесс 
строится с учетом подготовки пары танцоров. 

Можно предположить, что стимуляция кинетики 
имеет важное значение для проявления специальных 
функциональных возможностей танцоров, которые 
специализируются в латинской программе. Более ин-

Таблица 1 
Показатели компонентов аэробного энергообеспечения квалифицированных спортсменов  

в спортивных танцах (n=24, 12 пар)

Показатели x m V x m V
Мужчины Женщины

Мощность аэробного энергообеспечения
VO2 maх 54,3 3,1 5,7 44,5 3,5 7.8
VE maх 113,7 16,8 14,7 65,6 12,3 18,8
% excess VE 21,0 6,8 32,3 13,7 8,1 59.1
HR max 174,1 9,7 5,6 176,3 10,3 5.8

Кинетика аэробного энергообеспечения
Т50 VE 32,3 12,7 39,1 28,3 5,3 18,6
Т50 VO2 34,6 12,7 36,8 31,4 5,2 16,6
Т50 HR 32,2 12,4 38,6 30,3 6,7 22,3

Устойчивость аэробного энергообеспечения
Плато VO2
(±2 мл.мин-1.кг-1 пика VO2)

22,1 6,6 29,7 18,8 4,3 4,5

HR (±3 уд.мин-1) 24,2 6,3 26,2 22,1 23,1 20,4
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тенсивный характер выполнения танцевальной про-
граммы предполагает более интенсивный переход от 
одного источника функционального энергообеспе-
чения работы к другому. Например, на увеличение 
интенсивности работы организм может ответить ак-
тивизацией аэробной или анаэробной функции. Акти-
визация экономичной аэробной функции позволит бо-
лее длительной время выполнять работу при условии 
устойчивости работоспособности. Реакций организма 
на увеличение интенсивности за счет усиления анаэ-
робного энергообеспечения приводит к работоспо-
собности на короткое время, но быстро активирует 
быстрое нарастание утомления в ответ на увеличение 
ацидоза. Такой тип реакции на соревновательную на-
грузку проявляется у танцоров [3]. Это связано с низ-
ким уровнем порога реакции на ацидоз (накопление 
лактата крови). 

Устойчивость функции аэробных реакций у тан-
цоров предполагает минимальное влияние анаэроб-
ного гликолитического энергообеспечения на работо-
способность спортсменов. В процессе исследования 
устойчивости аэробного энергообеспечения танцоров 
были проанализированы реакции потребления О2 и 
ЧСС (время поддержания достигнутого пикового уров-
ня реакций). Эти две реакции интегрально отражают 
устойчивость функции аэробного энергообеспечения  
Устойчивость этих реакций в условиях стандартной 
работы создает предпосылки для развития специали-
зированных проявлений устойчивости танцоров в 
процессе работы близкой к соревновательной.  

Достаточный уровень устойчивости реакций кар-
диореспираторной системы не зарегистрирован ни у 
одного спортсмена. Тенденцию к необходимому уров-
ню устойчивости показали только один спортсмен и 
одна спортсменка. Невысокий уровень устойчивости 
подтвердил сниженные реактивные свойства организ-
ма в условиях нарастающего утомления. Эти данные 
подтверждает характеристика мощности реакции 
дыхательной компенсации метаболического ацидоза. 
Неспособность организма в течение относительно  
длительного периода поддерживать уровни реакций 
аэробного энергообеспечения (±2 мл.мин-1.кг-1 пика 
VO2), наличие «дрейфа» ЧСС более ±3 уд.мин-1 по-
сле достижения пиковых величин реакции потребле-
ния O2 свидетельствует о более высоком напряжении 
функции КРС и  компенсации сниженного уровня 
аэробного энергообеспечения анаэробным гликолити-
ческим метаболизмом.

Развитие этой функции предполагает выбор специ-
альных режимов двигательной деятельности, которые 
поддерживают уровень лактатных реакций, который 
стимулирует (не угнетает) потребление О2. Это требу-
ет применения в спортивных танцах условий активи-
зации ацидемического стимула реакций.

Выводы:
Достоверные различия отмечены по показателям 1. 
реакции дыхательной компенсации метаболическо-
го ацидоза и скорости развертывания реакций по-
требления О2, легочной вентиляции и ЧСС в группе 
женщин и мужчин. Сниженные показатели мощ-
ность реакций аэробного энергообеспечения заре-
гистрированы у всех женщин, сниженная устойчи-
вость у всех мужчин и женщин. 
Сниженные показатели мощности дыхательной 2. 
реакции и устойчивости функции в условиях утом-
ления свидетельствуют о невысоких возможностях 
компенсации утомления в начальной стадии увели-
чения ацидемических сдвигов в организме
Приведенные данные говорят о невозможности 3. 
применения на этом этапе традиционных средств 
тренировки, направленных на увеличение компо-
нентов аэробного энергообеспечения. На первом 
этапе нагрузка должна быть направлена на оптими-
зацию реактивных свойств кардиореспираторной 
системы при условии активации минимальных аци-
демических сдвигов в организме. 
Уровень аэробной подготовленности танцоров 

выдвинул требования к базовым условиям нагрузки 
и систематизации специальных средств тренировки, 
которые могут быть использованы в системе физиче-
ской подготовки танцоров. Содержание этих средств 
ориентировано на то, чтобы в полной мере использо-
вать стимулирующие свойства нервной системы орга-
низма, стимулирующие свойства гипоксии и опреде-
ленных (при условии сохранения стимулирующего 
уровня ацидоза) ацидемических сдвигов.

Дальнейшие исследования предполагается провести 
в направлении изучения других проблем формирова-
ния направленности тренировочного процесса квали-
фицированных спортсменов в спортивных танцах.
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Анотації:
Розглянуто напрямки формування 
особистих якостей студентів під 
впливом занять фізичною культу-
рою та спортом. В анкетуванні при-
йняли участь 125 студентів. Пока-
зано, що з ростом рівня спортивної 
майстерності відбуваються зміни 
у структурі особистості студентів. 
Зміни відображаються у якісних по-
казниках розвитку індивідуально – 
психологічних властивостей. Зазна-
чено, що заняття спортом є засобом 
підвищення соціальної активності 
студентів. Вони впливають на риси 
характеру, трудову діяльність, 
моральні та інтелектуальні якості.

Лысяк В.Н. Оценка влияния физиче-
ской культуры на формирование лич-
ных качеств. Рассмотрены направления 
формирования личных качеств студентов 
под влиянием занятий физической куль-
турой и спортом. В анкетировании приня-
ли участие 125 студентов. Показано, что 
с ростом уровня спортивного мастерства 
происходят изменения в структуре лично-
сти студентов. Изменения отображаются 
в качественных показателях развития ин-
дивидуально – психологических свойств. 
Указано, что занятия спортом являются 
средством повышения социальной актив-
ности студентов. Они влияют на черты ха-
рактера, трудовую деятельность, мораль-
ные и интеллектуальные качества.

Lisak V.N. Estimation of effect of physi-
cal training on forming personal quali-
ties. Directions of forming personal quali-
ties of students under effect of exercises by 
physical training and sports are construed. 
125 students have taken part in question-
ing. It is exhibited that to growth of a level 
of sports skill there are fluctuations in 
frame of the personality of students. Fluc-
tuations are mapped in qualitative indexes 
of developing individually – psychological 
properties. It is indicated, that exercises 
by sports are the remedy of raise of social 
activity of students. They influence char-
acter traits, labor activity, intellectual and 
intellectual qualities.

Ключові слова:
фізична культура, студент, фор-
мування, особистий, якості.

физическая культура, студент, форми-
рование, личный, качества.

physical training, student, forming, 
personal, qualities.

Оцінка впливу фізичної культури та спорту  
на формування особистих якостей студентів

Лисяк В.М.
Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

Вступ.1

Фізична культура є важливим засобом підвищення 
соціальної і трудової активності людей, задоволення 
їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво 
важливої потреби взаємного спілкування [5]. 

Сама мета гармонійного розвитку особистості є 
продуктом історії розвитку людства. Але умови для її 
реалізації особистість одержує лише на певному етапі 
історичного розвитку. Всебічний розвиток людині 
необхідний для того, щоб мати можливість брати 
участь у всіх напрямках діяльності (професійній, 
громадській, спортивній, художній тощо.). Але для 
цього потрібно розвинути структуру особистості, зро-
бити її комунікативною[3]. 

Однією з умов всебічного розвитку особистості є 
його фізична підготовленість, як результат фізичного 
виховання, заняття спортом. Формування особистості, 
яка поєднує в coбi духовне багатство, моральну чи-
стоту i фізичну досконалість, стало програмою вихо-
вання людей у сучасному суспільстві [6].

Однак спорт виступає не тільки як засіб покращен-
ня фізичного розвитку, зміцнення здоров’я, розвиток 
рухових якостей. В поєднанні з іншими засобами ви-
ховання спорт сприяє всебічному розвитку людини. 

Спорт впливає на моральні якості, розвиток, 
вольової та емоційної сфер людини, естетичних i етич-
них уявлень i потреб. Він впливає на формування ха-
рактеру людини, тобто тих особливостей особистості, 
які відбиваються на вчинках i відносинах з іншими 
людьми та зовнішнім світом [1,2].

Заняття спортом позитивно впливають на 
інтелектуальну сферу. Рухова активність, яка лежить 
в їх основі, сприяє:

формуванню в людини уявлень про рухові можли-• 
вості свого власного тіла;
розвитку спостережливості, оскільки спортивна ді-• 
яльність вимагає зосередження уваги на умовах, які 
супроводжують рух, а також швидкого переключен-

© Лисяк В.М., 2010

ня уваги на різного роду подразники:
розвитку швидкості орієнтації, так як більшість ви-• 
дів спорту виробляють здатність до адекватної змі-
ни поведінки в залежності від умов, які виникли;
розвитку мислення, оскільки спортивна діяльність • 
є творчою; в процесі тренувань треба аналізувати 
причини успіхів та невдач своїх досягнень, пра-
вильно оцінити ситуацію, що виникла, вести пошук 
шляхів раціонального вирішення рухових задач. Ра-
зом з розвитком інтелектуальної сфери відбувається 
и духовне зростання людини, що займає сьогодні 
найбільш вагоме місце в досягненні загальної мети 
виховання [4].

Фізкультурно-спортивна діяльність людини, має 
чимале духовне навантаження. Ще П’єр де Кубер-
тен висловився про те, що головна сила i досягнення 
спорту в тому, що він є школою морального благо-
родства та чистоти, фізичної витривалості та енергії. 
В спорті особливо чітко виражаються всі людські 
якості: характер, ставлення до справи, воля, совість, 
чесність. Це саме той вид діяльності, де особливо 
чітко перевіряються та формуються морально-вольові 
якості людини [7].

Разом з тим потребують подальшого дослідження 
проблеми формування особистих якостей студентів 
під впливом занять фізичною культурою та спортом 
з урахуванням нових соціально-економічних умов та 
змін в оточуючому середовищі.

Робота виконана у відповідності до плану 
НДР Харківського інституту банківської справи 
Університету банківської справи Національного бан-
ку України. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – простежити формування особи-

стих якостей студентів під впливом занять фізичною 
культурою та спортом.

Виходячи з цього, предметом нашого дослідження 
стали проблеми особистісного становлення студентів, 
розвиток їх особистих якостей, життя яких тісно 
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пов’язане з фізкультурно-спортивною діяльністю. За-
безпечення духовного розвитку особистості через за-
няття фізкультурно-спортивною діяльністю набуває 
великого соціального значення. При характеристиці 
особистості спортсмена варто, в першу чергу, мати на 
увазі зрілість його громадянської свідомості, стійкість 
характеру, високі моральні якості.

Безумовно, сам змагальний характер спортивної 
боротьби часто створює «сприятливі» умови для 
прояву таких індивідуалістичних рис особистості, як 
прагнення до рекорду, до перемоги в змаганнях зара-
ди особистого успіху i пов’язаних з ним матеріальних 
благ. У таких спортсменів на першому місці постають 
індивідуальні інтереси, що нерідко пов’язано з праг-
ненням досягти перемоги будь-якими, в тому числі 
неспортивними засобами. Це протиріччя є інколи 
джерелом внутрішніх конфліктних ситуацій, яке 
породжує боротьбу між суспільними та особистими 
мотивами спортивної діяльності.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та уза-
гальнення літературних джерел, педагогічне спосте-
реження, бесіди, анкетування та інтерв’ювання.

Результати дослідження. 
В результаті дослідження визначено, що прий-

маючи участь у змаганнях деякі студенти ставлять 
перед собою мету досягнути позитивного результа-
ту для підняття свого престижу, підвищення власної 
значущості, інші – ідентифікують себе, виходячи з 
тих цінностей, які переживають у колективі. У зв’язку 
з цим та з метою виховання вольових якостей деякі 
автори рекомендують до програми занять з фізичного 
виховання включати завдання з додатковими усклад-
неними вправами. Науковці вважають, що спортив-
не змагання є найкращим природним стимулом для 
прояву граничних зусиль: при м’язовій напрузі, при 
напрузі уваги, при виконанні дій в умовах стомлення, 
спрямованих на дотримання режиму, на подолання 
страху й невпевненості.

Згідно даних анкетування, студентами було відмічено, 
що заняття фізичною культурою та спортом сприяють 
швидко вирішувати питання, які пов’язані з подоланням 
вольових зусиль, зокрема в спортивному залі в змаганнях 
з баскетболу, оздоровчої аеробіки та інші.

Аналізуючи дані групи мотивів участі у 
змаганнях можна зробити певні висновки щодо рівня 
сформованості деяких особистісних якостей студентів, 
що спеціалізуються з окремих видів спорту.

Як свідчать анкетні відповіді, бажання підняти 
свій престиж, досягнути власної вигоди переважає 
у більшості тих студентів, які займаються 
індивідуальними видами спорту, а саме, легкою 
атлетикою, настільним тенісом, шахами. Все це сприяє 
формуванню впевненості у власних силах, вміння 
бачити перед собою конкретно визначену мету i дося-
гати її, хоча в багатьох випадках це сприяє розвиткові 
егоїзму. 

Студенти, у яких основним видом занять є 
командні види спорту, (баскетбол, волейбол, оздо-
ровча аеробіка), більше спрямовують свої інтереси 
на взаємодію з партнерами, взаємодопомогу та 
підтримку. Але й тут, в деяких випадках, не виключе-
но переслідування певних егоїстичних цілей.

Встановлено, що студенти, які систематично зай-
маються фізичною культурою і спортом проявляють 
достатньо високу активність, виробляється певний 
стереотип режиму дня, підвищується упевненість 
поведінки, спостерігається розвиток престижних 
установок, високий життєвий тонус. Вони в більшій 
мірі комунікабельні, виражають готовність до 
співпраці, радіють соціальному визнанню, менше бо-
яться критики, у них спостерігається вища емоційна 
стійкість, витримка, їм більшою мірою властивий 
оптимізм, енергія, серед них більше наполегливих, 
рішучих людей, що уміють повести за собою колек-
тив. Вони успішно взаємодіють в роботі, що вимагає 
постійність, напруги, вільніше вступають в контак-
ти, серед них частіше зустрічаються лідери, їм легше 
вдається самоконтроль.

Було проведено анкетування студентів третього 
курсу Харківський інститут банківської справи УБС 
НБУ. В анкетуванні прийняли участь 125 студентів. В 
анкеті було запропоновано дати відповіді на питання: 
Які риси характеру найбільш яскраво проявляються 
при заняттях фізичною культурою і спортом?

Проведені дослідження показали, що на перше місце 
71.22% студенти поставили дисциплінованість, далі 
69.85% – наполегливість, 66.78% -цілеспрямованість, 
49.83% – працьовитість і 20.11% – патріотизм.

Фізична культура і спорт в навчальних закладах 
є наймасовішими і дієвішими засобами формування 
соціально – активних майбутніх фахівців. Отже, ме-
тою фізичного виховання у вузах є сприяння підготовці 
гармонійно розвинених, висококваліфікованих 
фахівців. 

Таблиця 1 
Риси характеру, що найбільш яскраво проявляються  

при заняттях фізичною культурою і спортом, кількість (п)=125 

Риси характеру Кількість студентів (%)
1. Дисциплінованість 71.22

2. Наполегливість 69.85

3. Цілеспрямованість. 66.78

4. Працьовитість 49.83

5. Патріотизм 20.11
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Аналізуючи анкетні відповіді, можна простежи-
ти закономірність, а саме, студенти ХІБС УБС НБУ 
не мають сталої, сформованої мотивації до фізичної 
культури та спорту. Позитивну мотивацію до фізичної 
культури можна виховувати у студентів на заняттях 
протягом усього терміну навчання у вузі. Необхідно 
розглянути питання про зміну обов’язкових занять 
на заняття за бажанням. Продумати час для занять 
фізичною культурою і спортом у рамках навчального 
розкладу, враховуючи форми навчання по інших на-
вчальних дисциплінах.

Визначено вплив фізичної культури і спорту на 
процес самопізнання, формування впевненості в 
собі і в своїх силах. Зрозуміло, не всі сторони впливу 
фізичної культури та спорту на розвиток особистих 
якостей студентів було згадано. Рік за роком спорт 
стає складнішим, розумнішим, цікавішим, а активний 
інтерес до нього проявляє все більше молодих людей. 
А, значить, частка впливу фізичної культури та спорту 
на становлення особистих якостей людини постійно 
зростає.

Висновки.
В результаті роботи зі студентами та аналізу 

особистісного становлення, фізичного вдосконалення 
та їх духовного розвитку, були зроблені висновки, що:

Кожен студент згідно внутрішньої структури • 
індивідуально-психологічних властивостей, визна-
чає вибір виду спорту;
Кожен вид спорту специфічно впливає на форму-• 
вання особистості студентів, що відображається як 
у мотивації їхньої спортивної діяльності, так i у роз-
витку конкретних особистісних якостей;

З ростом рівня спортивної майстерності 
відбуваються зміни у структурі особистості студентів 
які займаються спортом, що відображається у якісних 
показниках розвитку індивідуально – психологічних 
властивостей.

Було досліджено вплив фізичної культури та спор-
ту на формування особистих якостей студентів. Було 

показано, що фізична культура та спорт не тільки 
впливає на здоров’я людини, на його фізичне вдоско-
налення, є засобом підвищення соціальної активності, 
але і впливає на інші сторони життя студентів, на 
риси характеру. В першу чергу, на трудову діяльність, 
моральні та інтелектуальні якості.

При проведенні експерименту з’ясувалося, що під 
впливом фізичної культури та спорту у студентів фор-
муються особисті якості, які суттєво залежать від ви-
браного виду спорту, індивідуального, чи командного. 
Щодо формування рис характеру, то перевагу студенти 
віддали дисциплінованості та наполегливості під час 
занять спортом. Більшість студентів відмітили, що їх 
працездатність та цілеспрямованість значно зросли.

Подальші дослідження в даному напрямку можуть 
стосуватися питанню вивчення динаміки розвитку 
особистісних якостей в залежності від обраного виду 
спорту та рівня майстерності для організації виховної 
роботи зі студентами.
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Анотації:
Розглянуто вплив занять спортом 
на самооцінку фізичного розвитку 
студентів. Визначено особливості 
впливу обраним видом спорту на 
ієрархію потреб студентів та їх 
самооцінку власного «Я». Також 
проведено порівняльний аналіз 
фактичної оцінки та самооцінки 
фізичної підготовленості 
студентів різних груп протягом 
навчального року. Доведено, що 
спеціалізовані заняття сприяють 
підвищенню рівня неспеціальної 
фізкультурної освіти, форму-
ванню понятійного апарату та 
самооцінки результатів своєї 
діяльності.

Марченко О.Ю. Влияние занятий спор-
том на самооценку физического раз-
вития студентов разных групп. Расс-
мотрено влияние занятий спортом на 
самооценку физического развития студен-
тов разных групп. Определены особен-
ности влияния избранным видом спорта 
на иерархию потребностей студентов и 
их самооценку собственного «Я».  Также 
проведен сравнительный анализ факти-
ческой оценки и самооценки физической 
подготовленности студентов разных групп 
в течение учебного года. Доказано, что 
специализированные занятия способству-
ют повышению уровня неспециальных 
физкультурного образования, формирова-
нию понятийного аппарата и самооценки 
результатов своей деятельности. 

Marchenko O.U. Influence of going in 
for sport on students of different groups 
self-evaluation. Influence of employments 
is considered sport on the self-appraisal 
of physical development of students of 
different groups. The features of influence 
of sport a select kind are certain on the 
hierarchy of necessities of students and 
their self-appraisal of own «Ya». The 
comparative analysis of actual estimation 
and self-appraisal of physical preparedness 
of students of different groups is also 
conducted during a school year. It is well-
proven that the specialized employments are 
instrumental in the increase of level of the 
non-special athletic education, to forming of 
concept vehicle and self-appraisal of results 
of the activity. 

Ключові слова:
фізична культура, фізичне ви-
ховання, цінність, ціннісні орієн-
тації, особистість.

физическая культура, физическое воспи-
тание, ценность, ценностные ориента-
ции, личность. 

physical culture, physical education, value, 
value orientations, personality.

Вплив занять спортом на самооцінку фізичного розвитку 
студентів різних груп

Марченко О.Ю.
Полтавський університет економіки і торгівлі

Вступ.1

Для виховання і формування цінностей особистої 
фізичної культури студента необхідні відповідні умо-
ви організації фізичного виховання і визначення його 
значимого статусу та іміджу в суспільстві. Проте 
вчені відзначають украй низький рейтинг цінностей 
фізичної культури в сучасному суспільстві.

Згідно з думкою авторів [2, 3, 5, 6, 8], необхідні 
кардинальні зміни щодо розуміння суті фізичної куль-
тури на базі ширшого філософсько-культурологічного 
підходу, що дає можливість зорієнтувати систему 
неспеціальної фізкультурної освіти на формування і 
відтворення людини в цілісній єдності тілесного і ду-
ховного.

Критеріями оцінки ефективності педагогічної 
діяльності у сфері неспеціальної фізкультурної освіти, 
на думку Ю.М. Ніколаєва [8, 9], мають бути не лише 
рівень придбаних нових фізкультурних знань, фор-
мування рухових умінь і навичок, розвиток фізичних 
здібностей, але і позитивне мотиваційно-потребове 
ставлення до фізичної культури, що може проявля-
тися у зверненні до саморозвитку, самовираження, 
самооцінки, самоконтролю, самопізнання, самовихо-
вання, самореалізації, самовизначення, самоосвіти, 
самовдосконалення, тобто до самореалізації й удо-
сконалення свого духовного і фізичного начала, що і є 
важливим феноменом культури.

Таким чином, визначено коло проблем у 
фізичному вихованні студентів у процесі навчання у 
ВНЗ, яке пов’язане з одного боку, з технічним про-
гресом у розвитку сфер праці, який висуває високі 
вимоги до інтелектуального, фізичного, духовного 
і професійного потенціалу особистості, що свідчить 
про надзвичайну важливість у XXI ст. фізичної куль-
тури. З другого боку, відзначається низький рівень 
функціонування фізичної культури в сучасному 
суспільстві, що не дає молодій людині можливості 
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збільшити запас міцності у вигляді фізичного здоров’я, 
функціональної підготовленості, психічної стійкості і 
емоційної задоволеності, аби протистояти несприят-
ливим умовам зовнішнього середовища і труднощам, 
пов’язаними з економічною кризою в суспільстві [7].

Одним з основних факторів формування фізичної 
культури є спрямованість особистості на самовдо-
сконалення. Для визнання необхідності самовдоско-
налення треба створити уявлення про себе, тобто 
здійснити самооцінку. У психології виділяється по-
няття «Я – концепції». Згідно з трактовкою Р. Бернса 
«Я – концепція» – це сукупність всіх уявлень індивіда 
про себе, пов’язана з їх оцінкою.

Описову складову «Я – концепції» часто назива-
ють образом «Я». Складову, пов’язану зі ставленням 
до себе або до окремих своїх якостей, називають 
самооцінкою, або сприйняттям себе.

Таким чином, на самооцінку студентами сво-
го фізичного розвитку впливає суб’єктивний фак-
тор, і водночас зовнішні фактори, пов’язані з модою 
(наслідування) на зовнішній вигляд, фігуру, одяг, 
фізичні якості (сила, елегантність, грація тощо), занят-
тя популярними видами рухової активності. Насампе-
ред дається можливість визначити, чи впливає вид за-
нять фізичними вправами, які обрані добровільно, на 
сприйняття образу фізичного «Я». 

Дисертаційну роботу виконано згідно зі «Зведеним 
планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту на 2006–2010 рр.» Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту у межах 
теми 3.1.2 «Науково-методичні засади удосконалення 
викладання дисципліни «Теорія і методика фізичного 
виховання» (номер держреєстрації 0106U010782). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: визначити вплив занять 

фізичними вправами (спортивних чи фізкультурно-
оздоровчих) на формування ціннісних категорій 
фізичної культури студентів для визначення шляхів 
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підвищення мотивації до їх духовного і фізичного са-
мовдосконалення.

Завдання дослідження: дослідити вплив занять 
обраним видом спорту в урочних та позаурочних фор-
мах на структуру та ієрархію ціннісних орієнтацій 
студентів у сфері фізичної культури і спорту.

У роботі використані такі методи дослідження: 
теоретичний аналіз та узагальнення літературних 
джерел; вивчення документальних матеріалів; анке-
тування; констатуючий та формуючий експерименти 
з використанням методів: психологічних тестів, рухо-
вих тестів, математичної статистики.

Результати дослідження.
Ураховуючи лімітуючі фактори, які впливають на 

формування ціннісних орієнтацій, на рухливість як 
розвиваючу функцію не тільки фізичного потенціалу, 
але і духовного та соціального, ми організували кілька 
груп студентів основного відділення, де умови занять 
фізичними вправами дещо відрізнялися.

У контрольній групі студентів (n = 20) заняття про-
водилися за базовою програмою фізичного виховання 
у ВНЗ в обсязі 4 години на тиждень. Контрольна група 
складалася зі студентів, які не мали бажання обрати 
будь-який вид спорту як основи занять.

Експериментальними були три групи студентів, 
які обрали заняття футболом (Е1), фітнесом (Е2), 
пауерліфтингом (Е3). Заняття проводилися протягом 
навчального року в обсязі 4 години на тиждень.

Відмінними умовами організації навчального про-
цесу з фізичного виховання в експериментальних гру-
пах студентів були:

Участь у змаганнях з видів спорту (всередині групи; • 
всередині університету).
Можливість переходу з одного виду спорту в інший • 
за бажанням у кінці семестру.
За умови систематичних відвідувань навчальних за-• 
нять студент звільнявся від складання обов’язкових 
контрольних нормативів. Тестування фізичної під-
готовленості здійснювалося за бажанням студента, 
причому він сам міг обрати рухові тести з ЗФП або 
виду спорту.

Студенти всіх груп мали можливість відвідувати 
секції або факультативні заняття за вибором.

Для дослідження індивідуального профілю 
фізичного «Я» особистості був обраний опитувальний 
лист. Тестований висловлює своє ставлення до особи-
стого фізичного розвитку та власної самооцінки, ви-
бираючи один із варіантів відповідей.

Самоопис здоров’я базується на конкретних питан-
нях, які стосуються наявності або відсутності захво-
рювання протягом року, перенесення хвороб. Питан-
ня, пов’язані з оцінкою фізичних якостей, побудовані 
інакше. Для того, щоб оцінити свою координацію рухів, 
треба відповісти, чи впевнено виконує скоординовані 
дії, чи легко вдається контролювати рухи свого тіла, 
наскільки легко може виконувати рухи у більшості 
видів фізичної діяльності, наскільки витончені та 
координовані рухи при заняттях спортом. Отже, у 
самоописі координаційних здібностей наявна вели-
ка частка суб’єктивізму, яка ґрунтується на ступені 

розвинутості чуттєвого сприйняття адекватності 
відтворення заданих параметрів рухів. При оцінці 
цих якостей уже реалізується міра диференціації цих 
проявів у студентів, які займаються спортом. Більш 
критично стали себе оцінювати наприкінці навчаль-
ного року (з 30,3 до 25,8 бала) студенти, які займа-
ються футболом. Вірогідно, це спричинилося тим, що 
у цьому виді спорту переважно оцінюється точність 
відтворення параметрів рухів (точність передач пар-
тнерам, точність і сила удару по м’ячу тощо), від чого 
й залежить результат гри. У процесі тренувань дово-
диться постійно порівнювати свої дії з моделлю, ета-
лоном, що й розвиває адекватність сприйняття своїх 
здібностей. Таким чином, зниження балів самооцінки 
не свідчить про погіршення фізичних якостей, а 
вказує на підвищення розуміння потреб до прояву 
фізичних якостей та критичної оцінки фізичного «Я». 
Підвищилася критичність самооцінки координаційних 
здібностей у тих, хто займається фітнесом (з 30,8 
до 27,1 бала). Залишилася на тому ж рівні оцінка у 
пауерліфтерів, а у контрольній групі вона опинилася на 
найвищій позначці (30,1 бала – 31,2 бала), що свідчить 
про неадекватність сприйняття своїх координаційних 
здібностей. Те ж стосується й оцінки своїх силових 
здібностей. Висловлювання типу «Я фізично сильна 
людина», «У моєму тілі багато сили», «Я сильніший 
за більшість моїх однолітків», «Я б гарно впорався з 
тестом на силу» серед студентів, які займаються спор-
том, стали оцінюватися реальніше, оскільки на тре-
нувальних заняттях здійснювався контроль фізичної 
підготовленості, що дозволяло реально визначити 
свої фізичні якості. Якість гнучкості достатньо реаль-
но оцінюється студентами (на рівні 70%), вірогідно, 
тому, що вона у юнаків розвинута набагато гірше, ніж 
у дівчат.

Збільшується об’єктивність в оцінці якості 
витривалості у студентів, які займаються спортом. На 
початку року найбільш високо її оцінювали студен-
ти, які обрали вид спорту футбол (34,2 бала = 95 %). 
Вони достатньо самовпевнено стверджували, що мо-
жуть пробігти велику відстань, не зупиняючись і не 
втомлюючись, довго займатися фізичною активністю, 
добре б упорались з тестом на витривалість. Однак, 
тренуючись протягом року, відчувши на собі фізичні 
навантаження на одному тренувальному занятті упро-
довж 1,5–2 годин, які пов’язані з бігом по футболь-
ному полю, вони відчули, що таке фізична втома та 
витривалість. Тому наприкінці навчального року вони 
реально знизили свою самооцінку на 8 балів. Теж 
саме стосується і студентів, які займаються фітнесом. 
Навантаження на заняттях аеробної спрямованості 
потребували вияву витривалості, призводили до вто-
ми, що спонукало до реальної оцінки своїх можливо-
стей (бал самооцінки знизився з 27,1 до 21,7 бала). У 
студентів, які займаються пауерліфтингом самооцінка 
витривалості не змінилася (26,5 бали), як і в студентів, 
які не займаються спортом (26 балів).

Питання, які належать до визначення 
індивідуальної фізичної активності, поставлені до-
статньо конкретно, тому студенти відповідали на 
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них об’єктивно. «Кілька разів на тиждень я виконую 
фізичні вправи або граю настільки інтенсивно, що у 
мене помітно прискорюється дихання», «Три або чо-
тири рази на тиждень я виконую вправи або займаюсь 
іншими видами фізичної активності, від яких у мене 
помітно прискорюється дихання та які продовжу-
ються, що найменше, 30 хвилин» тощо. На початку 
навчального року студенти оцінювали свою фізичну 
активність, як правило, нижче за 21–26 балів, за ви-
нятком контрольної групи – 29,8 бала, а у кінці на-
вчального року – вище на 28–31 бал. Це є достатньо 
об’єктивним показником, оскільки студенти експери-
ментальних груп справді займалися фізичними впра-
вами 3–4 рази на тиждень, а студенти контрольної 
групи – ні (23,8 бали).

Отже, як заняття спортом та підвищена фізична 
активність вплинули на самооцінку здібностей 
студентів? На початку навчального року студен-
ти експериментальних груп оцінювали їх вище, 
ніж контрольної групи (30–32 бали та 27,8 бала 
відповідно), що, вірогідно, й слугувало основою для 
вибору занять видів спорту. Студенти були впевнені, 
що оточення вважає, що у них є здібності до видів 
спорту, їм легко займатися більшістю видів спорту, у 
них є гарні спортивні навички, у спорті вони кращі, 
ніж більшість їх друзів, що у них все добре виходить. 
Однак при занятті конкретними видами спорту вони 
стали реальніше себе оцінювати, усвідомлюючи, 
що не все у них виходить та не такі вони вже сильні 
порівняно зі своїми товаришами, бо брали участь у 
змаганнях і не завжди перемагали. Їх оцінка спортив-
них здібностей знизилася на 4–5 балів. У контрольній 
групі оцінка спортивних здібностей навіть збільшилася 
до 29,9 бала, що є переоцінкою своїх властивостей.

Оцінка глобального фізичного «Я» являє собою 
узагальнене сприйняття своїх фізичних здібностей, 
зовнішнього вигляду та задоволеності ними. На по-
чатку навчального року найвища задоволеність своїми 
фізичними даними була у групі Е1 (футбол) – 35,5 бала, 
найменша – у групі Е3 (пауерліфтинг). Наприкінці на-
вчального року у групі Е1, Е2 самооцінка знизилася на 
3 бали та стала більш реальною. Найнижча оцінка у 
групі Е2 – 27,1 бала, тобто вони стали критичніше себе 
оцінювати, що є стимулом до самовдосконалення. У 
групі К студенти загалом задоволені своїми фізичним 
даними (30,2 бала на початку та 31,3 бала – наприкінці 
року).

Самооцінка результатів своєї діяльності склада-
лася з висновків про її успішність, досягнення мети, 
корисності своїх вчинків. Протягом навчального 
року простежується відмінна тенденція знижен-
ня самооцінки правильності вчинків та успішності 
діяльності на 5–6 балів у студентів експериментальних 
груп, тобто збільшується самокритичність та виникає 
більш реальне визнання доцільності своїх дій.

Порівнюючи загальний бал самоопису фізичного 
розвитку студентів різних груп, можна відзначити зни-
ження відсоткового співвідношення оцінок наприкінці 
навчального року у групах Е1, Е2 та Е3 (табл. 4.6) від 
«підвищених» та «високих» до «середніх», тобто 

збільшується критичність співвідношень у студентів 
експериментальних груп. У контрольній групі це 
співвідношення залишилося на попередньому рівні. 
У студентів експериментальних груп покращили-
ся об’єктивні показники здоров’я – вони стали мен-
ше хворіти, зовнішнього вигляду (Е2) – вони стали 
стрункішими та гармонійно розвинутими. Самооцінка 
фізичних якостей може бути перевірена шляхом 
порівняння з фактичними результатами тестів (табл. 
3).

На початку навчального року підвищеною оцінкою 
якості витривалості вирізнялася група Е1 (фактично 
88 % – самооцінка 95 %) та контрольна група (фак-
тично 60 % – самооцінка 74 %). У групах Е2 та Е3 
самооцінка була дещо знижена. 

Самооцінка координації рухів дещо нижче у групі 
Е1 та переоцінювалася на 36 % у групі К.

Якість гнучкості практично адекватно оцінювалася 
в експериментальних групах та переоцінювалася сту-
дентами контрольної групи на 25 %.

Студенти всіх груп на початку навчального року 
вагалися адекватно оцінити свою силу, але якщо в 
експериментальних групах ця різниця була не такою 
суттєвою, то у контрольній групі вона досягла 50 %. 
Загальна оцінка своїх здібностей була завищена у 
групі Е1 на 15 %, у групі Е3 – на 2 %, у контрольній – 
на 28 %. Можна відзначити, що фактичні результати 
фізичної підготовленості студентів контрольної групи 
були значно нижчі, ніж у експериментальних групах, 
а самооцінка перебувала на рівні експериментальних 
груп.

Наприкінці навчального року загальна оцінка 
фізичних здібностей у експериментальних групах 
практично відповідає реальній, тоді як у контрольній 
групі збільшився розрив до 35 %. Привертає увагу 
значна недооцінка якості витривалості у групах Е1 та 
Е2 (91% фактично та 72 % самооцінка – Е1, 88 % фак-
тично та 60 % самооцінка – Е2), координації (різниця 
у групах Е1 – 24 %, Е2 –9 %), сили (різниця у групах Е1 
– 15 %, Е2 – 30 %). У групі Е3 (пауерліфтинг) найбільш 
повне співвідношення оцінки показників фізичних 
здібностей.

У групах футболу та фітнесу тренувальні за-
няття більше вимагали прояву сили, витривалості, 
координації, ніж у групі пауерліфтингу, де основною 
спрямованістю було вивчення технічних прийомів, 
про що свідчать нижчі результати оцінки. Вірогідно, 
через це у студентів групи Е1 та Е2 розвиток фізичних 
якостей асоціювався не з результатами у загально-
прийнятих рухових тестах, а зі спортивними ви-
могами, тому у них простежується дещо занижена 
самооцінка. Загальноприйняті контрольні нормативи 
стали для них набагато легшим досягненням, вони 
накреслювали перед собою інші цілі, про що свідчив 
вищий рівень їх загальної фізичної підготовленості 
(82–90 %) порівняно з контрольною групою – 52 %.

Висновки:
Спеціалізовані заняття на базі видів спорту сприя-

ють підвищенню рівня неспеціальної фізкультурної 
освіти, формуванню понятійного апарату та 
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самооцінки результатів своєї діяльності. Протягом на-
вчального року простежується тенденція до знижен-
ня самооцінки, виникає критичність у правильності 
вчинків та успішності діяльності на 5-6 балів у експе-
риментальних групах, тобто у студентів збільшується 
критичність до себе та посилюється реальне пізнання 
доцільності своїх дій.

Подальші наші дослідження будуть вивчати вплив 
спеціально організованої рухової активності на фор-
мування загальних життєвих орієнтацій студентів 
ВНЗ, на динаміку потреб студентів, а також на їх 
рівень домагань.
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Анотации:
Определено состояние экономики 
физической культуры и спорта в 
Республике Ливан. Представлены 
мнения ливанских специалистов 
по вопросам совершенствования 
социально-экономических основ 
развития физической культуры 
и спорта. Обоснована необходи-
мость решения комплекса задач 
социально-экономического харак-
тера в стране с учетом опыта за-
рубежных стран. Предложено раз-
работать и реализовать целевую 
комплексную программу под назва-
нием «Ливан – спортивная страна». 

Мічуда Ю.П., Юссеф Юссеф Алі. 
Шляхи вдосконалення соціально-
економічних основ розвитку фізичної 
культури і спорту в Республіці Ліван. 
Визначено стан економіки фізичної куль-
тури й спорту в Республіці Ліван. Пред-
ставлено думки ліванських фахівців з 
питань удосконалювання соціально-
економічних основ розвитку фізичної куль-
тури й спорту. Обґрунтовано необхідність 
вирішення комплексу завдань соціально-
економічного характеру в країні з ураху-
ванням досвіду закордонних країн. За-
пропоновано розробити й реалізувати 
цільову комплексну програму за назвою 
«Ліван – спортивна країна». 

Michuda Y.P., Youssef Youssef Ali. Ways 
of perfection of socio-economic bases 
of development of physical culture and 
sport in Republic Lebanon. Consisting of 
economy of physical culture and sport is 
certain of Republic Lebanon. Opinions of 
the Lebanese specialists are presented on 
questions of perfection of socio-economic 
bases of development of physical culture 
and sport. The necessity of decision of 
complex tasks of socio-economic character 
is grounded for a country taking into 
account experience of foreign countries. It 
is offered to develop and realize a target 
comprehensive program under the title 
«Lebanon – sports country». 

Ключевые слова:
физическая культура, спорт, 
социальный, экономический, ситу-
ация, Ливан. 

фізична культура, спорт, соціальна, 
економічний, ситуація, Ліван. 

physical culture, sports, social, economic, 
situation, Lebanon. 

Пути совершенствования социально-экономических основ 
развития физической культуры и спорта в Республике Ливан

Мичуда Ю.П., Юсcеф Юсcеф Али
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Введение. 1

Совершенствование социально-экономических 
основ развития сферы физической культуры и спор-
та в Республике Ливан сегодня является одной из 
приоритетных задач общества. В условиях экономи-
ческого возрождения страны после длительного пери-
ода политической нестабильности важно расставить 
правильные акценты в использовании ограниченных 
ресурсов общества с целью решения приоритетных 
задач развития сферы физической культуры и спорта. 

Учитывая то обстоятельство, что ливанскими уче-
ными не исследуются экономические аспекты развития 
сферы физической культуры и спорта, целесообразно 
опираться на соответствующие работы специалистов 
других стран [1-3, 4, 7, 10]. Это послужит основой для 
адаптации зарубежного опыта к условиям Ливана [4, 
5, 9], что позволит ускорить процесс совершенствова-
ния социально-экономических основ развития сферы 
физической культуры и спорта в стране.

Исследование выполнено в рамках темы 1.3.3. 
„Теоретические основы применения рыночных тех-
нологий разными видами физкультурно-спортивных 
организаций Украины” Сводного плана НИР в сфере 
физической культуры и спорта на 2006-2010 гг. Мини-
стерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, 
номер государственной регистрации 0106U010765.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – обоснование путей совершен-

ствования социально-экономических основ развития 
физической культуры и спорта в Ливане в современ-
ных условиях.

Методы исследования: системный анализ; сравне-
ние и сопоставление, социологический опрос.

Результаты исследования.
Обобщение опыта зарубежных стран [6, 7, 10], а 

также анализ местных условий [4, 5, 9], позволили 
сформулировать концепцию развития сферы физи-
ческой культуры и спорта в Республике Ливан. В ее 
Мичуда Ю.П., Юсcеф Юсcеф Али, 2010

рамках обоснована необходимость решения комплек-
са задач социально-экономического характера. Среди 
них:

формирование современной материально-• 
технической базы физической культуры и спорта;
подготовка специалистов по физическому воспита-• 
нию и спорту, в том числе специалистов по спортив-
ному менеджменту и маркетингу;
привлечение к физкультурно-спортивной работе • 
лучших зарубежных специалистов;
оптимизация использования государственных • 
средств, вкладываемых в сферу физической культу-
ры и спорта;
оптимизация использования средств, получаемых • 
физкультурно-спортивными организациями из 
внешних источников;
создание механизма экономического стимулиро-• 
вания представителей ливанского и зарубежного 
бизнеса, оказывающих поддержку физкультурно-
спортивных организаций.

Что же предстоит предпринять ливанскому обще-
ству с целью решения названных задач. Прежде всего, 
следует определиться с возможностями и способами 
привлечения средств, необходимых для развития сфе-
ры физической культуры и спорта. Варианты решения 
этой проблемы предложены респондентами, приняв-
шими участие в социологическом опросе (рис. 1). 
Среди них: 

создание в стране специального фонда развития фи-• 
зической культуры и спорта (38%);
стимулирование привлечения средств компаний-• 
спонсоров (28%);
увеличение финансирования физической культу-• 
ры и спорта из государственного бюджета страны 
(18%);
стимулирование привлечения средств зарубежных • 
инвесторов (12%).

Реализуя представленные предложения, следует 
решить ряд важных вопросов. Прежде всего, необхо-
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димо определить минимально допустимый уровень 
государственного финансирования сферы физиче-
ской культуры и спорта. Он не должен быть ниже того 
уровня финансирования, который определен для сфе-
ры образования и охраны здоровья. Государственное 
финансирование призвано дать новый импульс разви-
тию сферы физической культуры и спорта. В связи с 
этим возникнет необходимость в фиксировании в со-
ответствующем законодательном акте удельного веса 
государственного финансирования сферы физической 
культуры и спорта в валовом внутреннем продукте или 
в расходной части государственного бюджета страны.

В рамках данного подхода необходимо обеспечить 
гарантированное поступление средств государствен-
ного бюджета в сферу физической культуры и спорта. 
Крайне важно исключить ситуацию, когда бюджет-
ные средства, предназначенные на развитие физиче-
ской культуры и спорта, могли бы быть использованы 
другими отраслями экономики страны. В связи с этим 
целесообразно выделить в расходной части государ-
ственного бюджета Республики Ливан средства, пред-
назначенные для сферы физической культуры и спор-
та, отдельной строкой.

Не менее важно обеспечить оптимальное с точки 
зрения интересов ливанского общества использова-
ние бюджетных средств. С этой целью необходимо 
определить приоритеты в расходовании государствен-
ных субсидий внутри сферы физической культуры и 
спорта. Речь идет, прежде всего, о том, чтобы устано-
вить пропорцию в распределении бюджетных средств 
между физической культурой и массовым спортом, с 
одной стороны, и спортом высших достижений, с дру-
гой.

Критерием при этом может стать преобладающие 
интересы общества относительно физической культу-
ры и спорта. Как было выяснено в процессе исследо-
вания, сегодня в ливанском обществе преобладают по-
литические мотивы, то есть стремление использовать 
физическую культуру и спорт с целью консолидации 
общества и создания положительного международно-
го имиджа Республики Ливан. 

Учитывая то обстоятельство, что политические 
цели эффективнее всего достигаются путем исполь-
зования спорта высших достижений, он и должен на 
нынешнем этапе развития ливанского общества стать 
приоритетным потребителем бюджетных средств. Ко-
личественно соотношение государственных инвести-
ций в спорт высших достижений и оздоровительную 
культуру и массовый спорт может составить, к приме-
ру, 70 % к 30 %. При этом внутри сферы спорта выс-
ших достижений первенство следует отдать финансо-
вому обеспечению развития олимпийского спорта, и, 
прежде всего, обеспечения подготовки национальной 
команды Ливана к участию в Олимпийских играх. 

Как показали исследования, серьезным препят-
ствием на пути развития физической культуры и 
спорта в Республике Ливан является дефицит спор-
тивных сооружений. Особенно ощутимой, по мнению 
респондентов, является нехватка спортивных соору-
жений для массовых занятий физической культурой 

и спортом – открытых площадок и спортивных залов 
(рис. 2).

В ближайшей перспективе ситуация объективно не 
может быть существенным образом изменена. Поэто-
му, по нашему мнению, начинать работу по формиро-
ванию сети современных спортивных сооружений в 
стране целесообразно с решения двух задач. 

Во-первых, исходя из необходимости приоритет-
ного развития олимпийского спорта, важно создавать 
соответствующую инфраструктуру, ядром которой 
мог бы стать национальный центр олимпийской под-
готовки.

Во-вторых, следует обратить внимание на матери-
альную базу оздоровительной физической культуры и 
массового спорта. Как было установлено в процессе 
исследования (раздел 3), основные звенья этой сферы 
– спортивные клубы – сегодня практически не име-
ют собственной базы и арендуют спортивные соору-
жения преимущественно у средних школ. Учитывая 
это, в стране целесообразно реализовать программу 
финансовой поддержки спортивных клубов, предо-
ставляя им целевые субсидии на покрытие расходов 
по арендной плате за спортивные сооружения. Основ-
ными участниками такой программы станут органы 
территориального управления сферой физического 
воспитания и спорта, которые владеют ситуацией на 
местах и непосредственно заинтересованы в стабиль-
ном функционировании спортивных клубов [ 8 ].

Одним из приоритетных направлений в финан-
совой политике общества станет обеспечение подго-
товки специалистов по физическому воспитанию и 
спорту, дефицит которых может серьезно воспрепят-
ствовать решению задач совершенствования социаль-
ных основ развития сферы физической культуры и 
спорта в Республике Ливан.

Однако само по себе выделение государством фи-
нансовых средств проблему еще не решает. Дело в 
том, что в Ливане крайне мало высших учебных за-
ведений, которые осуществляли бы подготовку спе-
циалистов по физическому воспитанию и спорту. 
Поэтому государству в лице Министерства молодежи 
и спорта Ливана предстоит искать такие высшие учеб-
ные заведения в других странах. В решении этой за-
дачи ему могут оказать эффективную помощь высшие 
учебные заведения физкультурного профиля Украины 
и Российской Федерации, которые имеют большой 
опыт подготовки специалистов по физическому вос-
питанию и спорту. 

Тем более что высшие учебные заведения Украи-
ны (в первую очередь Национальный университет 
физического воспитания и спорта Украины) уже име-
ют налаженные связи с Республикой Ливан с целью 
подготовки специалистов по направлениям «Спорт» и 
«Здоровье человека». 

Следует иметь в виду, что за счет бюджетного 
финансирования не удастся решить даже минималь-
но необходимый комплекс проблем развития сферы 
физической культуры и спорта в Республике Ливан. 
Изменить ситуацию к лучшему можно за счет привле-
чения внебюджетных средств. 
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Рис. 1. Оценка проблем, которые необходимо решить в первую очередь ливанскому обществу для улуч-
шения экономических условий развития сферы физической культуры и спорта: 

Рис. 2. Оценка дефицита спортивных сооружений в Ливане: 

1 – Увеличить финансирование 
физической культуры и 
спорта из государственного 
бюджета страны,

2 – Стимулировать привле-
чение средств компаний-
спонсоров, 

3 – Стимулировать привлече-
ние средств зарубежных 
инвесторов, 

4 – Создать специальный фонд 
развития физической куль-
туры и спорта, 

5 – Другие, 
6 – Затрудняюсь ответить.

1 – Открытых спортивных  
       площадок,  
2 – Спортивных залов,  
3 – Плавательных бассейнов, 
4 – Ледовых катков,  
5 – Футбольных полей,  
6 – Теннисных кортов,  
7 – Другое.

Как было установлено ранее, в настоящее время 
имеют место финансовые поступления в страну из-за 
рубежа, в основном от иностранного туризма. Часть 
из них может быть использована на цели развития фи-
зической культуры и спорта. В то же время отсутству-
ет механизм эффективного управления процессом ак-
кумулирования и использования данных средств. 

Началом создания такого механизма могло бы 
стать формирование специальной финансовой струк-
туры, функцией которой было бы аккумулирование 
средств, поступающих от физических и юридических 
лиц целевым назначением на нужды физической куль-
туры и спорта. Такая структура могла бы действовать 
под названием «Фонд развития спорта в Республике 
Ливан». Фонд следовало бы подчинить Министерству 
молодежи и спорта, которое определяло бы порядок 
поступления и целевого использования поступающих 
в него средств. 

Целесообразность создания таких фондов под-
тверждена опытом стран, которые в недалеком про-
шлом обрели государственную самостоятельность и 
решают вопросы формирования национальной систе-
мы физического воспитания и спорта. В частности, 
фонд такого типа («Украина олимпийская») функцио-
нирует в Украине.

В перспективе ливанскому обществу предстоит 
решать задачу расширения круга источников внебюд-
жетного финансирования сферы физической культу-
ры и спорта. С этой целью Министерству молодежи 
и спорта Ливана уже сейчас следует продумать меха-
низм использования новых источников финансирова-
ния сферы физической культуры и спорта. Одним из 
них могут стать средства отечественных предприни-
мателей. 

Поэтому следует определяться с формами и ме-
тодами привлечения внимания представителей дело-
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вого мира к проблемам физической культуры и спор-
та. При решении этой задачи целесообразно учесть 
мнение респондентов, принявших участие в прове-
денном нами социологическом опросе (рис. 3). Наи-
большая их часть (44%) считает необходимым внести 
изменения в действующее законодательство Ливана, 
которые бы содержали нормы по стимулированию 
спонсорской и благотворительной деятельности. 34% 
респондентов предлагают использовать СМИ с целью 
широкого освещения деятельности представителей де-
лового мира, оказывающих поддержку физкультурно-
спортивным организациям и спортсменам. 

Предложены и другие варианты решения рассма-
триваемой задачи. Речь, в частности, идет о включе-
нии в состав Национального совета по физической 
культуре и спорту крупных палестинских промыш-
ленников, создании из числа предпринимателей клу-
бов друзей спорта, формировании из числа компаний 
спонсорских пулов т.п. 

Выводы.
Решение рассмотренных задач может стать эффек-

тивным при условии, что оно будет осуществлять-
ся в комплексе с реализацией других мероприятий 
социально-политического, социально-культурного и 
организационного характера. С учетом этого пред-
ложено нами разработать и реализовать целевую ком-
плексную программу применительно к Республике 
Ливан под названием «Ливан – спортивная страна». 
Программу целесообразно разработать на пять лет. 
Основная цель программы – создать предпосылки 
совершенствования социальных и организационно-
правовых основ развития сферы физической культу-
ры и спорта на основе объединения усилий всех со-
циальных институтов ливанского общества.

Перспективы дальнейших исследований. Основы-
ваясь на результатах данного исследования, можно 

обосновать комплекс конкретных мероприятий, на-
правленных на решения частных задач совершен-
ствования социально-экономических основ развития 
физической культуры и спорта в Республике Ливан, 
определить исполнителей, а также механизм коорди-
нации их совместной деятельности.
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Рис. 3. Оценка проблем, которые необходимо решить ливанскому обществу для создания механизма 
экономического стимулирования представителей ливанского и зарубежного бизнеса, оказывающих 

поддержку физкультурно-спортивных организациям

1 – Следует внести  
изменения в налоговое 
законодательство,  
2 – Необходимо чаще 
давать информацию  
о спонсорах в прессе,  
на телевидении,  
3 – Другое,  
4 – Затрудняюсь  
ответить.
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Анотації:
Розглянуто процес формуван-
ня духовно-фізичних якостей 
особистості засобами викори-
стання творчої діяльності на за-
няттях з аеробіки. У проведенні 
експерименту взяли участь 120 
студентів. Доведено, що впро-
вадження в навчально-виховний 
процес творчої діяльності сприяє 
розвитку: творчої уяви, дружньо-
го змагання, формуванню любові 
і взаємоповаги, взаєморозуміння, 
культури рухів, відчуття ритму, роз-
витку пластичності, координації і 
краси рухів. Зазначено, що творче 
самовираження людини впливає 
на формування особистісної 
значущості, емоційної розкутості, 
упевненості в собі.

Николайчук И. Ю., Андреева В. В., Ля-
пин В. П., Мамаева Е. В. Влияние твор-
ческой деятельности на формирование 
духовно-физических качеств личности. 
Аннотация. Рассмотрен процесс формиро-
вания духовно-физических качеств лично-
сти средствами использования творческой 
деятельности на занятиях аэробикой. В 
проведении эксперимента приняли участие 
120 студентов. Доказано, что внедрение в 
учебно-воспитательный процесс творческой 
деятельности оказывает содействие разви-
тию: творческого воображения, дружеско-
го соревнования, формированию любви и 
взаимоуважения, взаимопонимания, куль-
туры движений, ощущение ритма, развития 
пластичности, координации и красоты дви-
жений. Указано, что творческое самовыра-
жение человека влияет на формирование 
личностной значимости, эмоциональной 
раскованности, уверенности в себе.

Nikolaychuk I. YU., Andreeva V. V., 
Lyapin V. P., Mamaeva E. V. Effect of 
creative activity on forming of spiritual 
– physical qualities of the personality. 
Process of forming of spiritual – physical 
qualities of the personality by remedies 
of use of creative activity on exercises by 
aerobics is construed. 120 students have 
taken part in conducting experiment. It is 
proved, that introduction in teaching and 
educational process of creative activity 
assists developing: creative fancy, friendly 
competition, to forming of love and mutual 
respect, mutual understanding, crop of 
traffics, sensation of pace, developing of 
a toughness, coordination and beauty of 
traffics. It is indicated, that creative self-
expression of the person influences form-
ing of a personal significance, emotional 
relaxedness, reliance of.

Ключові слова:
особистість, творчий, діяльність, 
духовний, фізичний, якості.

личность, творческий, деятельность, 
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Вплив творчої діяльності на формування духовно-фізичних 
якостей особистості

Ніколайчук І. Ю., Андреєва В. В., Ляпін В. П., Мамаєва О. В.
Східноукраїнський національний університет  імені Володимира Даля 

Вступ.1

У Законі України «Про фізичну культуру і спорт», 
Цільовій комплексній програмі «Фізичне виховання 
– здоров’я нації», державній національній програмі 
«Освіта (Україна ХХI століття)», Концепції фізичного 
виховання у системі освіти України відзначена 
необхідність постійного підвищення рівня здоров’я, 
створення умов для фізичного і духовного розвитку 
населення [3; 4]. Однак у вищих навчальних закла-
дах розвитку духовно-фізичних якостей, взаємодії 
фізичного і духовного виховання не приділяється 
достатньої уваги і не проводиться систематична ро-
бота в цьому напрямку. Саме від якості організації і 
проведення занять зі студентами залежить рівень їх 
духовно-фізичної підготовки, а також ставлення до 
фізичної культури після закінчення вищого навчально-
го закладу. Аналіз реального становища у фізичному 
вихованні студентів України дає підстави вважати, що 
його ефективність далека від бажаної. У центрі уваги 
діяльності кафедр фізичного виховання ВНЗ залиша-
ються передбачені навчальними програмами норма-
тиви і тести, а не сам студент, його ціннісні орієнтації 
і потреби. Спеціалісти вказують на необхідність 
пошуків нових методів організації занять з фізичного 
виховання у ВНЗ [1].

Проблема взаємозв’язку духовної і фізичної 
культури знайшла відображення у роботах Н. 
Візітея, А. Новікова, А. Матвєєва, А. Лубишевої, Ю. 
Ніколаєва, Т. Ротерс та інших учених. У багатьох 
філософських, психолого-педагогічних дослідженнях 
підкреслюється, що сутність фізичних вправ (основ-
ного елементу фізичної діяльності) повинна роз-
глядатися в єдності їх моторної та духовної сторін 
(естетичної, творчої, моральної та ін.), які мають 
великі можливості в розвитку як організму, так і 
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особистості, яка займається, тобто у вихованні люди-
ни в цілому.

Взаємозв’язок фізичного і духовного виховання А. 
Новіков визначає через формування почуття прекрас-
ного у рухах, які впливають на розвиток понять пре-
красного у поведінці та діяльності людини, і на роз-
виток духовного світу. Фізичну культуру, на думку Н. 
Візітея, не можна зводити тільки до пізнання тілесного 
потенціалу людини. Вона повинна включати в себе 
духовні, моральні й естетичні цінності, виробленні 
людством. Вона як елемент загальнолюдської культу-
ри, доповнює і розширює зміст духовної культури.

У зв’язку з цим, велику увагу необхідно приділяти 
добору і використанню на заняттях з фізичного 
виховання творчої діяльності. На думку Г. Шев-
ченко, саме «творча діяльність – це діяльність, 
у результаті якої створюються нові матеріальні і 
духовні цінності. Творчій особистості властиві такі 
якості, як напруженість уваги, величезна вразливість, 
сприйнятливість, інтуїція, могутня фантазія, 
вигадливість, здатність до передбачення, широта 
знань, завзятість, колосальна працездатність» [5]. Б. 
Лихачов також указував на необхідність творчого мис-
лення у вирішенні спортивних завдань. Узагалі кожен 
вид діяльності містить у собі необхідність творчості. 
Саме в цій здатності і полягає головний критерій 
оволодіння діяльністю і найважливіша педагогічна 
вимога до духовно-фізичного виховання особистості. 
Через фізичне виховання студент пізнає красу людсь-
кого тіла, вияв прекрасного в людському дусі. Отже, 
як справедливо стверджував А. Луначарський, «під 
естетичною освітою треба розуміти не викладан-
ня якогось спрощеного мистецтва, а систематичний 
розвиток органів почуттів і творчих здібностей, що 
розширює можливість насолоджуватися красою і 
створювати її» [2].
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Завдяки творчій уяві і творчому пошуку студенти 
здобувають необхідні додаткові мотиви, у них фор-
муються особистісні якості, здібності, розвивається 
прагнення особистості досягати гармонії, краси рухів 
і людських стосунків. Творче самовираження люди-
ни впливає на формування особистісної значущості, 
емоційної розкутості, упевненості в собі, що є дуже 
важливим для формування духовно-фізичних якостей 
студентів. 

Роботу виконано за планом НДР кафедри фізичного 
виховання Східноукраїнського національного 
університету ім. В. Даля.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – вивчення впливу творчої 

діяльності на формування духовно-фізичних якостей 
особистості засобами фізичного виховання.

Результати дослідження.
Ми впровадили в процес фізичного вихован-

ня студентів Східноукраїнського національного 
університету ім. В. Даля експериментальну програму 
і відповідні методики, які передбачали інноваційну 
навчально-пізнавальну і фізично-естетичну 
діяльність. У проведенні експерименту взяли участь 
120 студентів. Для більш глибокого вивчення рівня 
сформованості духовно-фізичних якостей було 
виділено експериментальні й контрольні групи на всіх 
факультетах університету. 

Щоб посилити мотивацію до занять фізичними 
вправами в університеті і розвинути духовно-фізичні 
якості, необхідно:

розкривати красу і виразність дій, уміти дати есте-• 
тичну оцінку вправам, пробудити творчий імпульс, 
фантазію, спрямувати їх на пошуки більш гармоній-
ної побудови рухів;
 виховувати здібність естетично сприймати, відчу-• 
вати і правильно оцінювати красу у сфері фізичної 
культури й інших сферах життя, формувати есте-
тично зріле прагнення до творчих пошуків на шляху 
до фізичного вдосконалення;
стимулювати естетичну чутливість у моральних • 
стосунках між студентами, спонукати їх до бороть-
би за утвердження прекрасного;
збагачувати студентів знаннями, дозволяючи шир-• 
ше і глибше розуміти світ прекрасного;
виховувати моральні почуття – любов до людей, • 
дружбу, почуття громадянського обов’язку і відпо-
відальність;
формувати уміння і навички виявляти загальнолюд-• 
ські норми моралі, як у спортивній діяльності, так і 
поза нею.

Широкого застосування і результативності у 
процесі експериментальної роботи набув комплекс 
музичного мистецтва і краси фізичних вправ змагаль-
ного характеру, який дозволив розвинути у студентів 
швидкісно-силові якості, витривалість, силу, 
спритність і сукупність координаційних здібностей, 
зібраність, ритмічність, які необхідні у професійній 
діяльності. Підсумковою колективною діяльністю 
були фестивалі з аеробіки, які проводилися з метою 
розвитку і демонстрації своєї фізичної досконалості 

і набуття досвіду відчуття краси рухів, формування 
красивої ходи, статури, фізичних, духовно-моральних 
і духовно-естетичних якостей.

Через різноманітні конкурси і шоу-програми 
(показові виступи, фестиваль з аеробіки, конкурс 
«Міс + Містер аеробіка») здійснювався вплив на 
інтелектуальну й емоційно-моральну сферу, на розви-
ток і зміцнення почуттів, виховання моральних думок і 
поведінки, естетичних, музичних, стильових та інших 
можливостей творчого самовираження. Мета методів 
змагального характеру, що використовувалися нами 
в експериментальній роботі, полягала у фізичному і 
духовному вдосконаленні особистості молодої люди-
ни, пробудженні її прагнення до активного здорового 
життя, розвитку таких моральних якостей, як: любов 
до людини як до цінності, глибокої поваги до неї, 
працьовитість, чесність, совість, рішучість, сміливість, 
дисциплінованість, упевненість у своїх силах і не-
впинне прагнення до морального вдосконалення. 
Відчувши успіх у власному розвитку, студент пережи-
вав внутрішнє задоволення, яке розвиває прагнення 
не тільки закріпити цей успіх, але й активізувати свої 
зусилля у самовдосконаленні. Закріплені духовно-
фізичні якості впливали на розвиток тих сторін і 
властивостей особистості, які необхідні у майбутній 
професійній діяльності.

Для отримання максимального ефекту від вико-
нання фізичних вправ на заняттях з фізичного вихо-
вання використовувалась система творчих завдань 
для студентів, спрямованих на розвиток творчої уяви. 
Творчі завдання сприяють розвитку у студентів твор-
чого мислення, яке лежить в основі вирішення завдань 
будь-якої діяльності, зокрема, занять фізичними впра-
вами. Саме творчість є основним критерієм високої 
професійної майстерності. 

Ми виділили в експериментальній роботі таку 
творчу діяльність, що цілеспрямовано впливала на 
формування творчої уяви: 

Складання комплексу стрибків на 1 хв. 15 сек. (86-• 
96 стрибків) з різним положенням і рухом рук, ніг, 
зміною напряму під музичний супровід.
Складання композиції на основі базових кроків • 
оздоровчої аеробіки (7 базових кроків) під музичне 
супроводження (музичний супровід підбирає ви-
кладач або самі студенти підбирають його вдома і 
приносять касету та диск на заняття; композицію 
виконують по одному або групою). 

Виконання творчого завдання: кожній групі 
дається картка, де описані від 5 до 7 базових кроків, 
стрибків.

Наприклад, 1-а картка: step-touch – приставний 
крок, knee-up – піднімання коліна, lunge – випад, kick 
– викинути ногу вперед, jack (jumping jack) – стрибки 
ноги разом-ноги нарізно, V-степ. 

2-а картка: крок, ні – піднімання коліна, кік – мах, 
джек – стрибок ноги разом-ноги нарізно, ланч – ви-
пад, нога назад, V-крок – ходьба у стійці ноги разом-
ноги нарізно. 

Із 6-7 базових кроків потрібно скласти зв’язку на 
16-32 рахунки. 
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Проведення без підготовки розминки зі студен-
тами в якості інструктора або виконання комплексу 
вправ базових рухів під музичний супровід. 

Самостійне складання композиції (до 1 хв.), засто-
совуючи базові кроки, обов’язкові елементи і пере-
шикування (таке завдання виконують групи від 4 до 
6 студентів). Кожна група або один студент можуть 
створити велику кількість неповторюваних варіантів 
композицій.

Така творча діяльність сприяє розвитку творчого 
уявлення, дружнього змагання, формуванню любові 
і взаємоповаги, взаєморозумінню. Студенти навча-
ються культурі руху, у тому числі відчуття ритму, 
розвивають пластичність, координацію і красу рухів, 
а також ставленню до занять із розумінням на хвилі 
емоційного підйому.

Завдяки показнику формування творчої уяви ми 
зможемо визначити розвиток у студентів духовно-
естетичних, рухових і позитивно-особистісних якостей, 
творчого пошуку, фантазії. Ступінь сформованості 
творчої уяви перевірявся у можливості самостійно 
скласти композицію на 32 рахунки на основі базових 
кроків оздоровчої аеробіки під музичний супровід 
(музику добирає викладач на 134-136 уд./хв.). Кож-
ному студенту давалася картка, де описані сім базо-
вих кроків з аеробіки. Із семи базових кроків (мarch, 
step-touch, knee-up, lunge, kick, jack, V-step) студенти 
повинні скласти доріжку (зв’язку) на 32 рахунки; на 
що дається 20 хвилин. Потім їм необхідно було про-
демонструвати свою творчість. 

Якщо студентка правильно виконала завдан-
ня і змогла легко, вільно виконати складений нею 
комплекс, вона одержувала оцінку «5». Якщо з по-
ставленими умовами студентка впоралась, але були 
помилки в складанні композиції: невідповідність 
доцільності, послідовності, гармонії, не витримува-
лась послідовність базових вправ за складністю ви-
конання, то оцінка «4». Якщо студентка наполовину 
склала комплекс на 16 рахунків – оцінка «3». Якщо з 

поставленими завданнями студентка не впоралась, то 
в протоколі виставлялася оцінка «2». 

Творчий підхід сприяв тому, що в експерименталь-
них групах показники сформованості творчої уяви 
покращилися у порівнянні з контрольними група-
ми. В експериментальних групах середній показник 
сформованості творчої уяви (х±m) склав до експери-
менту 2,95±0,08, після – 4,1± 0,05, а в контрольних 
групах до експерименту 2,98±0,08, після – 3,05±0,08 
(табл.1).

Висновки. 
Представлені дані свідчать про те, що завдяки 

впровадженню в навчально-виховний процес занять з 
аеробіки з акцентом на творчу діяльність дозволили в 
експериментальних групах, на відміну від контроль-
них, які займались за традиційною програмою, роз-
винути духовно-фізичні якості і комплексно вплинути 
на освітню, моральну, духовну, виховну сфери розвит-
ку й у цілому на формування особистості студента. 

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку більш детального вивчення методів 
духовно-фізичного розвитку.

Література:
Астахов Е. В. Задачи, проблемы и перспективы физического 1. 
воспитания студентов / Е. В. Астахов. – К., 1987. – С. 55-60.
Лихачев Б. Г. Теория эстетического воспитания школьников / Б. 2. 
Г. Лихачев. – М. : Просвещение, 1985. – 176 с.
Указ Президента України «Про Національну доктрину розвит-3. 
ку фізичної культури і спорту». Затверджений Президентом 
України 28 вересня 2004 року.
Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я 4. 
нації». Затверджена Президентом України 1 вересня 1998 року.
Шевченко Г. П. Эстетическое воспитание в школе / Г. П. Шев-5. 
ченко. – К. : Радянська школа, 1985. – 144 с.

Надійшла до редакції 25.06.2010р. 
Николайчук Ирина Юрьевна

Андреева Виктория Валентиновна
Ляпин Валентин Петрович, д.б.н., проф.

Мамаева Елена Владимировна
mamaevdm@rambler.ru

Таблиця 1
Порівняльні показники творчої уяви

Математичний апарат
Експериментальні групи Контрольні групи

до Після до після

Х 2,95 4,1 2,98 3,05

s 0,65 0,43 0,65 0,65

m 0,08 0,05 0,08 0,08

V 34,3 24,4 33,5 32,8
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Анотації:
Розглянуто напрямки формуван-
ня професійної компетентності 
майбутніх учителів в процесі 
вивчення природничо-наукових 
дисциплін. Виявлено, що у 
особист існо-орієнтованому 
навчанні однією з найбільш 
ефективних форм підготовки є 
тренінг. Тренінг розглядається як 
запланований процес поповнен-
ня навичок, знань, перевірки 
ставлення, ідеї, поведінки. За-
значено, що методика навчан-
ня спирається на здібності, 
схильності, інтереси, ціннісні 
орієнтації, суб'єктний досвід. 
Вона забезпечує інтелектуальний 
розвиток, який виявляється в на-
вчальних досягненнях.

Омельчук Е.В. Индивидуально-
ориентированный поход в процессе изу-
чения естественно-научных дисциплин – 
основа формирования профессиональной 
компетентности будущего учителя физи-
ческой культуры. Рассмотрены направления 
формирования профессиональной компетент-
ности будущих учителей в процессе изучения 
естественно-научных дисциплин. Выявлено, 
что в индивидуально-ориентированном обу-
чении одной из наиболее эффективных форм 
подготовки является тренинг. Тренинг рассма-
тривается как запланированный процесс по-
полнения навыков, знаний, проверки отноше-
ния, идеи, поведения. Указано, что методика 
обучения опирается на способности, склон-
ности, интересы, ценностные ориентации, 
субъектный опыт. Она обеспечивает интел-
лектуальное развитие, которое сказывается в 
учебных достижениях.

Omelchuk O.V. Individually – oriented 
marching during study of natural-sci-
ence disciplines – a basis of forming 
professional competence of the future 
teacher of physical training. Directions 
of forming professional competence of 
the future teachers are construed dur-
ing study of natural-science disciplines. 
It is revealed, that in individually – ori-
ented training one of the most efficient 
forms of preparation is training. Training 
is considered as the scheduled process 
of refilling of skills, knowledge, checks of 
the relation, idea, conduct. It is indicated 
that the procedure of training rests on 
capabilities, tendencies, interests, valu-
able orientations, subject experience. It 
is ensure intellectual development which 
affects in educational achievement.

Ключові слова:
особистісний, орієнтований, 
підхід, професійний, компетен-
ція, природничий, науковий, дис-
ципліни, тренінг.

личностный, ориентированный, под-
ход, профессиональный, компетенция, 
естественный, научный, дисциплины, тре-
нинг.

personal, oriented, approach, 
professional, competency, natural, 
scientific, disciplines, training.

Особистісно – орієнтований підхід  
в процесі вивчення природничо-наукових дисциплін  

– основа формування професійної компетентності  
майбутнього учителя фізичної культури

Омельчук О.В.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Вступ. 1

У «Національній доктрині розвитку освіти в Україні 
у XXI столітті» визначена головна мета української 
освіти – створення умов для особистісного розвит-
ку та творчої самореалізації кожного громадянина. 
Загальні тенденції гуманізації та демократизації си-
стеми вищої освіти України, орієнтація освіти до 
особистості передбачають модернізацію професійної 
підготовки майбутніх учителів, формування у них 
нового педагогічного мислення, ціннісних установок 
де пріоритетним є індивідуальне мислення [1,с.50; 
2,с.2-3]. Освітні інтереси особистості виходять за межи 
стандартної учбової програми, а саморозвиток над 
уніфікованим засвоєнням матеріалу. Така підготовка 
педагогічних кадрів у контексті підвищення рівня їх 
професійної компетентності, виступає як зміст і середо-
вище становлення особистісного досвіду індивідуума. 

Особистісний підхід в освіті визначений головною 
тенденцією сучасної педагогічної теорії та практики, 
яка кардинально змінює структуру навчання, ставлячи 
в центрі навчальної діяльності інтереси майбутньо-
го фахівця, враховує його власний досвід, принципи 
індивідуалізації і диференціацію навчального проце-
су [2, с.6-7; 5, с.11; 9, с.55 ]. 

Велике значення набуває особистісно-орієнтований 
підхід в процесі підготовки майбутніх учителів 
фізичної культури, які через розвиток знань, ставлен-
ня та навичок, з використанням різноманітних методів 
фізичної діяльності та активної навчальної діяльності, 
здатні формувати та підтримувати здоров’я власне та 
своїх майбутніх учнів. 

 Омельчук О.В., 2010

Робота виконана у відповідності до плану НДР 
НПУ імені М.П.Драгоманова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – провести теоретичний 

аналіз сучасної науково-методичної літератури з пи-
тань особистісно-орієнтованого підходу у навчанні. 
У контексті особистісно-орієнтованого підходу 
у навчанні визначити ефективність формування 
професійної компетентності майбутніх учителів 
фізичної культури в процесі вивчення природничо-
наукових дисциплін.

Методи дослідження: для досягнення поставленої 
мети і реалізації завдань були використані такі ме-
тоди: теоретичні – аналіз наукової та методичної 
літератури, порівняння, узагальнення; емпіричні – 
педагогічне спостереження, ретроспективний аналіз 
власного педагогічного досвіду з метою виявлення 
ефективності запропонованих педагогічних умов.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Актуальність особистісно-орієнтованого на-

вчання зумовлена необхідністю кардинальних змін 
в змісті освіти та у технології освітнього процесу, 
який є, на сьогодні, своєрідним симбіозом навчан-
ня та навчально-пізнавальної діяльності [7, с.4; 10, 
с.8]. Саме за для цього необхідно змінити підходи 
до організації підготовки майбутнього вчителя, за-
безпечити формування професійно-компетентного 
та особистісно розвиненого педагога, здатного до 
творчих, нестандартних рішень. В основу навчан-
ня повинні бути покладені особистісний досвід, та 
власна діяльність (навчання на основі життєвих на-
вичок).
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На сучасному етапі існує потреба підготовки та-
ких вчителів фізичної культури, розвиток загальної 
і професійної підготовки яких відзначатиметься ви-
соким рівнем професійної компетентності. Саме 
такий учитель зможе в повній мірі реалізуватися 
та вирішувати поставлені перед ним завдання у 
навчанні, вихованні молодого покоління, зможе 
підготувати своїх учнів до самостійного життя і 
зберегти їх здоров’я, так як основі органічного та 
духовно-інтелектуального життя кожної людини ле-
жить її фізична активність, яка підтримує всі обмінні 
процеси в організмі та забезпечує його гармонійний 
розвиток і функціонування.

Аналіз сучасної психолого-педагогічної літератури 
свідчить, що вітчизняні та зарубіжні науковці 
приділяють велику увагу особистісно-орієнтованному 
підходу і розробці вимог до формування професійної 
компетентності учителя [3, с.10; 5, с.10; 7, с. 8-9; 8, 
с.119; 9, с.54]. 

Організація навчального процесу в вищому на-
вчальному закладі припускає використання різних 
форм співробітництва у взаємодії викладача й 
студентів. При цьому відносини розгортаються від 
максимальної допомоги викладача – до поступово-
го наростання власної активності студентів і появи 
відносин партнерства між учасниками навчального 
процесу[5, с.12].

Для вирішення завдань особистісно-орієнтованого 
підходу у навчанні при вивченні таких природничо-
наукових дисциплін, як “Фізіологія людини”, 
“Вікова фізіологія”, тощо, які об’єднані нами в 
єдиний інтегрований курс “Морфо-функціональні 
та метаболічні основи фізичного виховання та спор-
ту” [6, с.125] ми забезпечуємо реалізацію принципів 
проблемного навчання і використовуємо інноваційні 
(активні та інтерактивні) технології та деякі дидактичні 
засоби такі як: проектну технологію навчання, метод 
тренінгових завдань. Це дозволяє більш досконало 
студентам засвоювати теоретичні уявлення сутності 
фізіологічних процесів і самостійно доводити їх прак-
тичне значення. Майбутньому вчителю фізичної куль-
тури необхідно глибоке розуміння закономірностей 
життєдіяльності організму як цілого. Системний 
підхід до аналізу його функціонування сприяє форму-
ванню високого професійного рівня.

 Завдячуючи даній технології студенти включають-
ся в науково-практичну діяльність, через яку вони опа-
новують теоретичні знання, необхідні для вирішення 
конкретних завдань. Саме такі методи дозволяють нам 
реалізувати особистісно-діяльнісний та особистісно-
орієнтований підхід в організації навчального про-
цесу при вивченні дисциплін природничо-наукового 
циклу і виступають як доповнення, як засіб приско-
рення росту в особистісному вимірі і в академічному. 
Така методика дозволяє інтегрувати знання з окремих 
дисциплін, отриманих на різних етапах навчання і 
самостійно застосувати їх в процесі роботи над завдан-
нями, сформувати ефективний зв'язок між теорією та 
практикою, сприяє саморозвитку особистості студен-
та, розвиває в нього цілеспрямованість, ініціативність, 

комунікативність, самостійність, творчість, 
відповідальність, колективізм. Це забезпечує позитив-
ну мотивацію і диференціацію в навчанні, активізує 
самостійну творчу діяльність студентів під час вико-
нання завдань.

На початку вивчення дисциплін інтегрованого 
курсу ми розробили навчальні завдання різного сту-
пеня складності та спрямування, визначили мету, 
враховуючи, індивідуальні особливості пізнавальної 
діяльності студентів, їх схильності та інтелектуальні, 
творчі та технічні можливості. Запропонували студен-
там обрати тему, форму її виконання (індивідуальну 
або групову), ступінь складності та форму захисту.

До таких завдань ми віднесли:
Морфо-функціональні та метаболічні характери-

стики в різні вікові періоди системи органів дихан-
ня (використання методу проектів, форма захисту – 
конференція). 

Морфо-функціональні та метаболічні характери-
стики серцево-судинної системи на всіх етапах онто-
генезу (використання методу проектів, форма захисту 
– конференція). 

Морфо-функціональні та метаболічні характери-
стики в різні вікові періоди системи органів травлен-
ня. (Техніка тренінгу – круглий стіл “Людина є те, що 
вона їсть”, форма захисту – тематична бесіда з еле-
ментами дискусії).

Обмін речовин в різні вікові періоди та при різних 
видах фізичного навантаження (техніка тренінгу – міні 
лекція, «мозковий штурм», форма захисту – дебати). 

Вплив навчального процесу на стан здоров’я дітей, 
підлітків та студентської молоді (техніка тренінгу – 
форум “ Навчальний процес і стан здоров’я ”, форма 
захисту тематичний диспут з елементами наукової 
конференції).

На лекціях, що носять інноваційний характер, 
студенти ознайомлюються з різними позиціями: роз-
кривають протилежні точки зору науковців, розгляда-
ють різноманітні напрямки сучасних досліджень – це 
стимулює їх до творчого пошуку, аналізу, синтезу, уза-
гальненню отриманої інформації. 

На лабораторних заняттях ми визначаємо 
проблемно-пошукові завдання, створюємо проблемні 
ситуації, вносимо елементи наукового та творчо-
го пошуку, плануємо застосування інтерактивних 
методів. Адекватно підібрані методи проведення за-
няття їх належна послідовність – важлива складова 
успішного особистісно-орієнтованого навчально-
го процесу. Для цього використовуємо такі методи: 
бесіди, дискусії, диспути, рольові ігри, тренінги – 
“мозковий штурм” [4, с.8]. В результаті такого підходу 
до навчальної діяльності студенти поступово готу-
ються до підсумкових лабораторних, практичних та 
семінарських занять. 

Напередодні практичного заняття на тему “Вплив 
навчального процесу на стан здоров’я дітей, підлітків 
та студентської молоді”, що проводилося у – формі 
форуму (“Навчальний процес і стан здоров’я” з еле-
ментами наукової конференції) студенти спільно з 
викладачем склали план заняття, обговорили реко-
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мендовану літературу, яку вони мають опрацюва-
ти самостійно, визначили основні ключові поняття 
(“здоров’я”, “кількість та якість здоров’я”, “фактори, 
що впливають на стан здоров’я”, “фактори, що фор-
мують здоров’я”, “шкільні хвороби”, “хвороби, що 
отримані в результаті навчально-виховної діяльності”, 
тощо). Студенти, висловлюючи свої думки, щодо 
необхідності обговорення тих чи інших проблем-
них запитань, разом з викладачем виявили актуальні 
проблемні запитання для самостійного опрацювання 
(опорно-рухова система та профілактика її захворю-
вань, зорова сенсорна система та профілактика її по-
рушень, «шкільний» та спортивний стрес). Учасникам 
заняття було запропоновано знайти цікаву інформацію, 
провести статистичні дослідження означених питань 
та моніторинг стану опорно-рухової системи, зорової 
сенсорної систем, своїх одногрупників. Для виконан-
ня завдання було створено (за вибором студентів) малі 
(1-2студента) і великі (3-5студентів) групи. 

На знятті студенти охоче захищали самостійно 
підготовлену інформацію, у вигляді презентацій, ви-
користовуючи мультимедійні засоби, деякі захищали 
творчі проекти, наводячи дані із опрацьованих пер-
шоджерел, диспутували та дискутували, аналізували 
та спів ставляли різні, обговорювали педагогічні 
ситуації. В доповідях розглядалися спочатку макро- і 
мікроструктури органів, їх механізм функціонування, 
вікові зміни, аналізувалися причини, що призводять 
до відповідних фізіологічних змін, а в подальшому 
і до патологічних – то б то закладають початок за-
хворювань. Така послідовність вивчення програм-
них питань націлює студентів на самостійну роботу 
з літературою, акцентує їх увагу на питаннях, які 
мають важливе прикладне значення для подальшого 
навчання, сприяє більш глибокому усвідомленню пи-
тання. Студенти закріплюють знання з основ анатомії, 
біохімії, набувають знання по основам загальної та 
вікової фізіології. Особливостями такого навчання є 
уніфікація та плановість питань, що розглядаються і 
це сприяє формуванню у них певного комплексу знань 
та навичок, які необхідні при подальшому навчанні.

Як результат опрацьованого матеріалу всіма сту-
дентами групи складалися рекомендації для батьків, 
вчителів, та учнів що до профілактики захворю-
вань, пов’язаних з навчально-виховним процесом та 
були підібрані фізичні вправи, враховуючи морфо-
фізіологічні характеристики, для відновлення функцій 
та покращення кровообігу опорно-рухової та зорової 
систем, вправи для релаксації та відновлення після 
стомлення та професійного стресу. 

Висновки.
На основі аналізу наукових джерел та власного 

досвіду виявлено:
особистісно-орієнтоване навчання можливо реалі-• 
зовувати за умови впровадження в освітній процес 
досягнень науки та новітніх освітніх технологій. На 
сьогодні така методика навчання вважається най-
більш перспективною тому, що спирається на зді-
бності, схильності, інтереси, ціннісні орієнтації, 
суб'єктний досвід, забезпечує інтелектуальний роз-

виток, який виявляється в навчальних досягненнях.
особистість студента виступає в такій методиці на-• 
вчання дієвою особою, співучасником, суб’єктом та 
ініціатором процесу своєї освіти;
у особистісно-орієнтованому навчанні однією з • 
найбільш ефективних форм підготовки є тренінг, 
як запланований процес, призначений поповнити 
навички та знання і перевірити ставлення, ідеї, по-
ведінку з метою її зміни та оновлення;
особистісно-орієнтоване навчання при вивченні • 
природничо-наукових дисциплін сприяє інтеграції 
знань цих дисциплін дозволяє розглядати засвоєну 
навчальну інформацію як засіб розвитку індивіду-
альності студента;

Різноманітні види новітніх освітніх технологій 
необхідно використовувати для поліпшення підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури, в процесі вив-
чення природничо-наукових дисциплін, та дисциплін 
професійно-педагогічної підготовки, а досвід, на-
бутий майбутніми учителями фізичної культури в 
процесі виконання завдань стане у нагоді у подальшій 
їх практичній діяльності. 
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Анотации:
Рассмотрены тренировочные сред-
ства в системе подготовки легкоат-
летов и представителей силовых 
видов спорта. В исследовании 
принимали участие спортсмены 14 
лет. Представлены тренировочные 
программы в недельных микроци-
клах подготовки юных тяжелоатле-
тов в подготовительном периоде. 
Показаны специальные упражне-
ния для развития силы и быстроты 
у легкоатлетов и спортсменов си-
ловых видов спорта. Установлено, 
что использование средств тяже-
лой атлетики в подготовке легкоат-
летов и спортсменов силовых ви-
дов спорта способствует развитию 
и совершенствованию физической 
подготовки спортсменов.

Поліщук В.Д., Олешко В.Г., Лутови-
нов Ю.А. Використання тренувальних 
засобів легкоатлетами та спортсменами 
силових видів спорту у підготовчому 
періоді. Розглянуто тренувальні засо-
би в системі підготовки легкоатлетів і 
представників силових видів спорту. У 
дослідженні брали участь спортсмени 14 
років. Представлено тренувальні програми 
в тижневих мікроциклах підготовки юних 
важкоатлетів у підготовчому періоді. Пока-
зано спеціальні вправи для розвитку сили 
й швидкості в легкоатлетів і спортсменів 
силових видів спорту. Установлено, що 
використання засобів важкої атлетики в 
підготовці легкоатлетів і спортсменів си-
лових видів спорту сприяє розвитку й 
удосконалюванню фізичної підготовки 
спортсменів.

Polshuk V.D., Oleshko V.G., Lutovinov 
Y.A. Use of training means by track-
and-field athletes and power sportsmen 
in preparatory training period. Training 
remedies in a system of preparation of 
athletes and representatives of force 
kinds of sports are construed. Sportsmen 
of 14 years participated in research. 
Training programs in week microcycle of 
preparation of juvenile weightlifters in a 
preparatory period are presented. Special 
exercises for developing force and speed 
at athletes and sportsmen of force kinds 
of sports are exhibited. It is established, 
that draft on funds of heavy athletics in 
preparation of athletes and sportsmen of 
force kinds of sports promotes developing 
and perfecting of physical preparation of 
sportsmen.

Ключевые слова:
легкоатлеты, метатели, 
тяжелоатлеты, гиревики, 
пауэрлифтеры, бодибилдеры, 
тренировочные средства, 
подготовительный период. 

легкоатлети, метальники, важкоатле-
ти, гирьовики, пауерлифтери, бодібіл-
дери, тренувальні засоби, підготовчий 
період. 

track and field athletes, throwers, 
weightlifters, lifters, power lifters, 
bodybuilders, training means, preparatory 
training period.

Использование тренировочных средств легкоатлетами и 
спортсменами силовых видов спорта в подготовительном периоде

Полищук В.Д., Олешко В.Г., Лутовинов Ю.А. 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 

Отделение аграрного профиля ГПТУЗ «ЛЦПТО»

Введение. 1

Для совершенствования скоростно – силовых качеств 
и координационных способностей спортсменов различ-
ных видов спорта применяется весьма разнообразный 
арсенал тренировочных средств, обуславливающий 
широкую вариативность их в тренировочном процессе. 
Кроме того, разнообразие тренировочных средств также 
важно для наращивания и совершенствования энергети-
ческого потенциала организма спортсменов [7, 15]. 

Проведенный анализ научно – методической ли-
тературы, опрос ведущих специалистов, тренеров и 
спортсменов показал, что еще недостаточно полно 
изучено применение тренировочных средств при под-
готовке легкоатлетов и спортсменов силовых видов 
спорта. Поэтому считаем, что наша проблема должна 
быть исследована. 

Работа выполнена по сводному плану НИР НУФВСУ.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – изучить и обобщить разнообразие 

тренировочных средств, применяемых спортсменами 
в легкой атлетике и силовых видах спорта.

Методы исследования. 
 Анализ научно – методической литературы.1. 
 Обобщение документов планирования и учета. 2. 
 Опрос ведущих специалистов, тренеров и спор-3. 
тсменов. 
Результаты исследования.
Анализ научно – методической литературы, опрос 

ведущих специалистов показал, что при подготовке 
спортсменов в легкой атлетике, специализирующихся 
в метании диска, используются некоторые специаль-
ные упражнения из тяжелой атлетики для развития 
 Полищук В.Д., Олешко В.Г., Лутовинов Ю.А., 2010

силы и быстроты. В частности, это рывок и толчок 
штанги одной рукой, рывок штанги двумя руками без 
приседа и с приседом, толчок штанги со стоек, а так-
же, упражнения с отягощениями и гирями. 

При подготовке спортсменов, специализирую-
щихся в метании копья, используются специальные 
упражнения для развития силы мышц рук и тулови-
ща: жимы штанги стоя, упражнения с отягощениями 
для различных групп мышц. А при подготовке толка-
телей ядра используются, также, скоростно-силовые 
упражнения из тяжелой атлетики: жим, рывок, тол-
чок штанги одной и двумя руками, жим штанги лежа, 
наклоны, выпады со штангой, и другие упражнения 
с отягощениями для различных групп мышц. Ниже 
приведены результаты в контрольных упражнениях 
для толкателей ядра – спортсменов высокого класса: 
подъем штанги на грудь – 180–190 кг, приседания 
со штангой на плечах – 240 – 280 кг (пять раз), жим 
штанги лежа – 230 – 240 кг.

В арсенале тренировочных средств, при подго-
товке метателей молота, используются специальные 
упражнения тяжелоатлетов: рывок штанги одной и 
двумя руками [15].

Скоростно – силовое проявление усилий спортсме-
нов зависит от уровня развития абсолютной силы и 
составляет 40 – 80 % его максимальной силы [14,15]. 
Поскольку процентное соотношение между абсолют-
ной силой и скоростной силой является различным для 
разных мышечных групп (например, реализация силы 
в условиях предельно быстрого напряжения иногда 
составляет 80 %, а то же время для рук – только 50 %), 
целесообразно применять средства скоростно – си-
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ловой подготовки для развития всех основных групп 
мышц, обеспечивающих соревновательное движение. 

Использование широкого и разнообразного арсе-
нала средств силовой подготовки легкоатлетов, вклю-
чая тренажеры и другое специальное оборудование, 
предоставляет большие возможности для того, чтобы 
рационально планировать тренировочный процесс, 
направленный на развитие скоростной силы спор-
тсменов. При ее развитии также очень важно обеспе-
чивать максимально быстрое переключение в режи-
мах работы мышц (от напряжения к расслаблению и 
наоборот). А чтобы расслабление мышц было полно-
ценным, следует между отдельными упражнениями 
в подходе делать паузы продолжительностью 1 – 2 
с, акцентируя при этом внимание спортсмена на как 
можно более полное расслабление мышц. 

Средствами развития скоростно – силовой под-
готовленности легкоатлетов могут быть различные 
упражнения, выполняемые спортсменом с предель-
ной или околопредельной скоростью. При этом, чем 
больше величина отягощения, тем больше она влияет 
на развитие силового компонента, а чем меньше вели-
чина отягощения, тем больше упражнение влияет на 
развитие скоростного компонента. Так, например, при 
выполнении специальных упражнений скоростно – 
силовой направленности представителей метания ко-
пья рекомендуется использовать в качестве отягоще-
ния снаряды массой от 400 до 1600 г, а при развитии 
скоростно – силовой подготовленности спортсмена в 
толкании ядра масса используемого снаряда и диапа-
зон ее колебания – значительно больше [15]. 

В силовых видах спорта применяются различные 
упражнения из арсенала тяжелой атлетики. Так, на-
пример, в гиревом спорте квалифицированные спор-
тсмены два раза в неделю занимаются кроссовой под-
готовкой или упражнениями из других видов спорта. 
Кроссовая подготовка в гиревом спорте используется 
не только для развития силовой выносливости, но и 
для увеличения ЖЕЛ, глубины дыхания, максималь-
ного обеспечения мышц и тканей спортсмена кисло-
родом. Зимой кроссовую подготовку заменяют гонка-
ми на лыжах, а летом – велосипедным спортом. 

В бодибилдинге при проведении оздоровительных 
занятий наряду с выполнением 5 – 6 силовых упраж-
нений, большая часть времени используется для за-
нятий другими видами спорта, в частности бегом или 
пешим прогулкам. При подготовке бодибилдеров вы-
сокой квалификации главной причиной, которая дает 
возможность утилизировать накопление жира в орга-
низме спортсменов, является тренировочная работа аэ-
робного характера. Поэтому, известные бодибилдеры 
используют в подготовке наиболее распространенные 
виды спорта: велосипедный спорт и кроссовый бег. 

В системе подготовки спортсменов в пауэрлифтинге 
основным является выбор вариантов сочетания упраж-
нений – соревновательных, специально – подготови-
тельных и общеподготовительных. Специалистами в 
этом виде спорта рекомендовано использовать в  двух 

занятиях – все соревновательные упражнения, а в одном 
– упражнения общей и специальной направленности. 

В переходном периоде в пауэрлифтинге, который 
составляет 3 – 4 недели, вместо силовых упражнений 
выполняют упражнения из других видов спорта: гим-
настики, акробатики, спортивных игр, плавания, лег-
кой атлетики. 

В подготовительном периоде в силовых видах спор-
та для комплексного развития скоростной и взрывной 
силы используют следующие общеподготовительные 
упражнения: бег на короткие дистанции (30 – 60 м), 
прыжки со скакалкой, комбинированные прыжки че-
рез гимнастическую скамейку с продвижением вперед, 
спортивные игры с проявлением усилий взрывного ха-
рактера (волейбол, баскетбол, теннис и др.). 

Для развития выносливости в силовых видах спор-
та часто используют кроссовую подготовку. Многие 
спортсмены три раза на неделю бегают кроссы по 10 
– 15 км, что дает им возможность поддерживать высо-
кий уровень выносливости [7]. 

 Сравнение контрольных нормативов в недельных 
микроциклах подготовки в подготовительном периоде 
в трех группах (возраст – 14 лет) юных тяжелоатлетов 
с различным соотношением средств ОФП и СФП (25 
и 75 %, 75 и 25 %, 50 и 50 %) показало, что прирост 
показателей во второй и третьей группах (75- 50 % и 
25 – 50 %) выше. Результаты проверены своей досто-
верностью (p<0,05). Показатели общей и специальной 
подготовки в 1 – 3 группах различных весовых катего-
рий юных тяжелоатлетов (14 лет) выше, чем у других 
тяжелоатлетов. Отличия средних показателей ОФП и 
СФП проверены своей достоверностью (p<0,05) [3,8]. 

Выводы.
В результате анализа научно – методической лите-1. 
ратуры, опроса ведущих специалистов и тренеров 
выявлены специальные упражнения для развития 
силы и быстроты у легкоатлетов и спортсменов си-
ловых видов спорта.
Установлено, что использование средств тяжелой ат-2. 
летики в подготовке легкоатлетов и спортсменов си-
ловых видов спорта способствует развитию и совер-
шенствованию физической подготовки спортсменов, 
которая является базовой для техники многих видов 
спорта и во многом определяет результативность вы-
ступлений спортсменов в соревнованиях.
В проведенном сравнении вариантов тренировоч-3. 
ных программ в недельных микроциклах подготов-
ки юных тяжелоатлетов в подготовительном перио-
де показано, что отличия средних результатов ОФП 
и СФП во второй и третьей группе юных 14 – ти 
летних тяжелоатлетов (ОФП и СФП 75 и 25 %, 50 и 
50 %) выше, чем первой и проверены своей досто-
верностью (p<0,05). 
Дальнейшие исследования предполагается прове-

сти в направлении изучения других проблем подго-
товки легкоатлетов и тяжелоатлетов.
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Анотації:
Проаналізовані нормативно-
правові акти з «Фізичного вихо-
вання» і масового спорту у вищих 
навчальних закладах України. 
Сформульовані пропозиції щодо 
удосконалення організації ви-
кладання навчальної дисципліни 
«Фізичне виховання». Зазначе-
но на необхідності викладення 
навчальної дисципліни „Фізичне 
виховання” в обсязі 4 години 
на тиждень для студентів 1 та 
2 курсів та планувати його в ау-
диторне навантаження. Для 
студентів 3 та 4 курсів навчальний 
процес доцільно організовувати 
у секційній формі в обсязі 54 го-
дин на семестр (4 години на тиж-
день).

Попрошаев А.В., Зинченко С.Г., Кара-
таева Д.А., Фишев С.А. Нормативно-
правовые аспекты организации учебной 
дисциплины «Физическое воспитание» 
в высших учебных заведениях. Проана-
лизированы нормативно-правовые акты по 
«Физическому воспитанию» и массовому 
спорту в высших учебных заведениях Укра-
ины. Сформулированы предложения отно-
сительно совершенствования организации 
преподавания учебной дисциплины «Фи-
зическое воспитание». Указано на необхо-
димости изложения учебной дисциплины в 
объеме 4 часа в неделю для студентов 1 и 2 
курсов и планировать его в аудиторную на-
грузку. Для студентов 3 и 4 курсов учебный 
процесс целесообразно организовывать в 
секционной форме в объеме 54 часов на 
семестр (4 часа в неделю).

Poproshaev A.V., Zinchenko S.G., 
Carataeva D.A., Fishev S.A. Normative-
juriditial aspects of forming educational 
subject “physical education” in high-
educational institutes of Ukraine. 
Normative – legal acts on “Physical 
education” and mass sports in higher 
educational establishments of Ukraine are 
analysed. Tenders concerning perfecting 
organization of teaching of a subject matter 
“Physical education” are formulated. 4 
hours per week for students of 1 and 2 
rates are indicated on necessity of recital 
of a subject matter for volume and to plan it 
in auditorium a load. For students of 3 and 
4 rates educational process expediently to 
organize in the sectional form in volume 
of 54 hours on a semester (4 hours per 
week).

Ключові слова:
фізичне виховання, нормативно-
правові акти, організація, на-
вчальний, процес.

физическое воспитание, нормативно-
правовые акты, организация, учебный, 
процесс.

physical training, normative – legal acts, 
organization, educational, process.

Нормативно-правові аспекти організації навчальної дисципліни 
«Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах України

Попрошаєв О.В., Зінченко С.Г., Каратаєва Д.О., Фішев С.О.
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Вступ.1

Законодавство України про фізичну культуру і 
спорт базується на Конституції України. Питання 
правового регулювання також відображені в таких 
нормативно-правових актах, як: Закон України „Про 
фізичну культуру і спорт” від 24.12.1993 р., Указах 
Президента України „Про Національну раду з пи-
тань фізичної культури і спорту” від 03.02.2006 р. 
№ 107, „Про національний план дій щодо реалізації 
державної політики у сфері фізичної культури та спор-
ту від 02.08.2006 р. № 667, Постанові Верховної Ради 
України “Про інформацію Кабінету Міністрів України 
щодо діяльності органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування з розвитку фізичної куль-
тури і спорту” від 17.11.2006 р. № 372-У та ін.

Правове регулювання відносин у галузі фізичної 
культури в навчально-виховній сфері регламентується 
Законами України „Про освіту” від 23.05.1991 р., „Про 
вищу освіту” від 17. 01. 2002 р, Указами Президента 
України „Про невідкладні заходи щодо забезпечен-
ня функціонування та розвитку освіти в Україні” від 
04 .12. 2005 р. № 1013, „Про Національну доктрину 
розвитку фізичної культури і спорту України” від 
28.09.2004 р. № 1148 та ін., мета яких – забезпечення 
організації фізичного виховання та масового спорту зі 
студентською молоддю. Але за останні роки у зв'язку 
з інтеграцією України до європейського освітнього 
простору деякі питання, пов'язані з організацією на-
вчального процесу у ВНЗ України потребують деяких 
уточнень. Перш за все виникає питання про місце та 
обсяг викладання навчальної дисципліни «Фізичне 
виховання» у національній системі освіти. 

Дослідження проводилось згідно плану науково-
дослідної роботи кафедри фізичного виховання №1 
Національної юридичної академії України імені Ярос-
лава Мудрого на 2006-2010 роки.

 Попрошаєв О.В., Зінченко С.Г., Каратаєва Д.О., Фішев С.О., 2010

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є – на підставі аналізу останніх 

нормативно-правових актів, які стосуються фізичного 
виховання в системі вищої освіти України, сформулю-
вати деякі пропозиції щодо удосконалення організації 
викладення навчальної дисципліни «Фізичне вихо-
вання» у вищих навчальних закладах України.

Результати дослідження. 
Для вирішення цього питання ми проаналізували 

концептуальні положення Всесвітньої організації 
охорони здоров'я і Ради Європи, які наголошують на 
необхідності фундаменталізації, прогностичності, 
відкритості фізкультурної освіти, а також останні 
нормативно-правові акти, які стосуються фізичного 
виховання, як навчальної дисципліни в системі вищої 
освіти України.

На Всесвітньому Саміті з фізичної культури, 
організованому Міжнародною Радою спортивних наук 
і фізичної культури (ІСSSРЕ), розглядалось питання 
про вирішальне значення фізичного виховання та 
спорту для розвитку особистості не тільки у фізичному, 
але й в інтелектуальному, моральному, естетичному, 
емоціональному планах тощо. Фахівцями було 
відзначено, що доцільно організовані заняття з 
фізичного виховання сприяють не тільки формуванню 
рухових навичок та удосконаленню фізичних якостей, 
але й розвивають почуття колективізму, позитивно 
впливають на психічний розвиток, сприяють 
зростанню успішності молоді.

Забезпечення здоров’я, формування здорового 
способу життя – це проблема багатофакторна. Предмет 
«Фізичне виховання» є лише однією зі складових, 
що мають розв’язувати цю проблему, і як наслідок – 
він має зазнати суттєвих змін у руслі провідних ідей 
реформування сучасної та зарубіжної освіти. Ці тези 
перекликаються з положеннями Державної програми 
розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 
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роки, в якій відображені шляхи подальшого удоско-
налення фізичного виховання. У програмі звертається 
увага на необхідність удосконалення правового забез-
печення фізичної культури і спорту України в цілому, 
і зокрема, у навчально-виховній сфері за такими на-
прямками:

створення належних умов для забезпечення фізич-• 
ного виховання і масового спорту в вищих навчаль-
них закладах в обсязі не менше 5-6 годин рухової 
активності на тиждень, у тому числі й відповідних 
умов для дітей-інвалідів;
забезпечення підготовки і видання підручників, по-• 
сібників, навчальних програм з питань фізичного 
виховання і масового спорту з метою організації на-
вчального процесу у навчальних закладах;
розробка та затвердження в навчальних закладах • 
системи контролю за станом фізичного розвитку та 
здоров'я студентів, що навчаються в цих закладах;
забезпечення проведення в установленому порядку • 
атестації викладачів з фізичного виховання;
сприяння створенню та функціонуванню спортив-• 
них клубів в вищих навчальних закладах;
сприяння діяльності студентських спілок • 
фізкультурно-спортивної спрямованості, пов'язаній 
з розвитком фізичної культури і спорту в навчаль-
них закладах.

Документом, в якому закладено концептуальні 
ідеї і погляди на роль, організаційну структуру та за-
вдання фізичної культури і спорту в Україні на період 
до 2016 року, з урахуванням стратегії розвитку дер-
жави та світового досвіду, є Національна доктрина 
розвитку фізичної культури і спорту України. Згідно 
її положень, які безпосередньо стосуються фізичного 
виховання в вищих навчальних закладах, держава 
реалізовує заходи, спрямовані на формування та даль-
ше вдосконалення сфери фізичної культури і спорту. 
Важливим завданням є забезпечення оптимальної 
рухової активності громадян у повсякденній діяльності, 
подолання недооцінки можливостей фізичної культу-
ри у формуванні здорового способу життя, зміцненні 
здоров'я (передусім серед молоді) та у розв'язанні інших 
важливих соціально-економічних проблем. 

Державна політика у сфері фізичної культури і 
спорту спрямована на вирішення таких завдань, як 
формування у різних груп населення, в тому числі і у 
студентської молоді, сталих традицій та мотивацій 
щодо фізичного виховання і масового спорту як важ-
ливого чинника забезпечення здорового способу життя; 
удосконалення форм залучення різних груп населення до 
регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і 
спортом; сприяння поширенню клубної системи у сфері 
фізичної культури і спорту тощо.

Формування та реалізація бажання використовува-
ти рухову активність у повсякденній діяльності повинно 
відбуватися на підставі індивідуальних особливостей і по-
треб кожної людини. Першочергового значення набуває 
формування у студентів переконання в необхідності ре-
гулярного використання різноманітних форм фізичного 
виховання та масового спорту. Зміст і обсяг відповідних 
занять визначається на підставі науково обґрунтованих 

норм для окремих груп населення, наявних мотивів і 
цінностей, з урахуванням характеру рухової активності 
людини у професійній діяльності, навчанні та побуті.

В основу вітчизняної системи фізичного вихо-
вання покладається комплекс показників обсягу 
щотижневої рухової активності, рівень спеціальних 
знань про особливості рухової активності сучасної 
людини, її фізичний розвиток, стан функціональних 
систем організму, фізичної працездатності та рухових 
здібностей. Завданнями держави у сфері фізичного 
виховання і масового спорту є удосконалення системи 
фізичного виховання в закладах вищої освіти.

Безпосередньо необхідно звернути увагу на один із 
останніх наказів Міністерства освіти і науки України 
№ 642 від 09.07.2009 р. «Про організацію вивчення 
гуманітарних дисциплін за вільним вибором студен-
та», де у п. 1.4 зазначено, що потрібно організувати 
навчальні заняття з фізичного виховання в обсязі чо-
тирьох годин на тиждень як позакредитну дисципліну. 
Для студентів першого-другого курсів фізичне вихо-
вання планувати в аудиторне навантаження студентів, 
яке не може перевищувати 30 годин на тиждень. Для 
студентів старших курсів фізичне виховання проводи-
ти у формі секційних занять [10].

Підкреслюємо, що на чисельні запити ви-
щих навчальних закладів щодо організації занять 
з фізичного виховання, згідно вимог наказу МОН 
України від 09.07.09 р. № 642 «Про організацію вив-
чення гуманітарних дисциплін за вільним вибором 
студента» були надані роз’яснення МОН України від 
31.08.2009 р. № 1/9 – 582 «Про організацію занять з 
дисципліни «Фізичне виховання» у ВНЗ України, де 
наголошується, що при плануванні занять з «Фізичного 
виховання» необхідно дотримуватися пунктів 1.3 
і 1.4 цього наказу та керуватись Положенням про 
організацію фізичного виховання і масового спорту у 
вищих навчальних закладах (наказ МОН України від 
11.01.06 р. № 4, зареєстрований Мін’юстом України 
10.06.03 р. за № 249/12123) розділом 3 «Організація 
навчально-виховного процесу з фізичного виховання 
та масового спорту», де у п. 3.1 говориться про те, що 
загальну організацію навчально-виховного процесу 
з фізичного виховання та масового спорту у вищому 
навчальному закладі здійснює його керівник, який 
забезпечує:

включення в навчальні плани з усіх спеціальностей • 
обов’язкові навчальні заняття з фізичного вихован-
ня протягом усього періоду навчання, за винятком 
останнього випускного семестру, в обсязі 4 години 
на тиждень;
створення структурних підрозділів з фізичного вихо-• 
вання та масового спорту та забезпечення їх необхід-
ною кількістю працівників, матеріально-технічною 
базою, обладнанням, інвентарем тощо [9].

Однак на практиці окремі вищі навчальні заклади 
України неоднозначно трактують ці розпорядження та 
посилаючись на те, що для студентів першого-другого 
курсів аудиторне навантаження студентів не може пе-
ревищувати 30 годин на тиждень, вони скорочують в 
навчальних планах години на фізичне виховання до 
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двох годин на тиждень замість чотирьох годин на ко-
ристь інших дисциплін. Ми вважаємо подібну трак-
товку нормативних актів помилковою, тому що немає 
нічого більш важливішого, ніж здоров’я студентської 
молоді. А найголовнішими завданнями фізичного ви-
ховання є зміцнення здоров’я студентів, забезпечення 
належного розвитку функціональних можливостей 
організму, фізичних якостей та рухових здібностей. 
Тому скорочення годин не забезпечує вирішення 
головних завдань фізичного виховання в процесі 
підготовки бакалаврів, а саме: оздоровчих, освітніх і 
розвиваючих. Фізичне виховання в обсязі одного за-
няття на тиждень (2 години), з точки зору дидактики 
і медико-біологічних засад, не має ніякого сенсу. Для 
студентів першого-другого курсів заняття з фізичного 
виховання доцільно планувати та проводити в обсязі, 
не менше чотирьох годин на тиждень, як позакредит-
ну дисципліну.

Також ми вважаємо, що на третіх та четвер-
тих курсах слід організовувати навчальні заняття у 
секційній формі в обсязі 54 годин на семестр, тобто 
чотири години на тиждень, що також відповідає на-
казу Міністерства освіти і науки України № 642 від 
09.07.2009 р. «Про організацію вивчення гуманітарних 
дисциплін за вільним вибором студента».

Крім того, ми пропонуємо розпочинати на-
вчальний рік та кожен семестр з вступної лекції, яка 
присвячується ознайомленню студентів зі змістом 
дисципліни у відповідному семестрі та заходами без-
пеки під час занять фізичними вправами в різних умо-
вах рухової діяльності.

Висновки
У вищих навчальних закладах України необхідно 

організувати викладення навчальної дисципліни 
„Фізичне виховання” в обсязі 4 години на тиждень 
для студентів 1 та 2 курсів та планувати його в ауди-
торне навантаження, а для студентів 3 та 4 курсів на-

вчальний процес доцільно організовувати у секційній 
формі в обсязі 54 годин на семестр, тобто 4 години на 
тиждень.

Подальші дослідження планується проводити 
в напрямку більш поглибленого аналізу останніх 
нормативно-правових актів, які стосуються фізичного 
виховання в системі вищої освіти України.
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Анотації:
Розглянуто шляхи покращен-
ня здоров’я школярів в процесі 
фізичного виховання. Зазначено 
про необхідність створення належ-
них педагогічних умов реалізації 
диференційованого підходу у 
процесі фізичного виховання 
підлітків В основі підходу лежить 
врахування їхнього соматотипу. 
Наголошується на тому, що со-
матотип визначає фізичний роз-
виток, функціональні можливості 
організму, показники фізичного 
стану. Встановлена неоднакова 
схильність основних соматотипів до 
різних захворювань. Відзначається 
необхідність доповнити медичні 
показники здоров’я дітей шкільного 
віку біологічними критеріями.

Сидорченко Е. Н. Учет соматотипа школь-
ников при корректировании их здоровья 
в процессе физического воспитания. 
Рассмотрены пути улучшения здоровья 
школьников в процессе физического вос-
питания. Указано на необходимость созда-
ния надлежащих педагогических условий 
реализации дифференцированного под-
хода в процессе физического воспитания 
подростков. В основе подхода лежит учет 
их соматотипа. Делается ударение на том, 
что соматотип определяет физическое раз-
витие, функциональные возможности орга-
низма, показатели физического состояния. 
Установлена неодинаковая склонность 
основных соматотипов к разным заболе-
ваниям. Отмечается необходимость до-
полнить медицинские показатели здоровья 
детей школьного возраста биологическими 
критериями.

Sidorchenko E.N. Paying somatotype 
of schoolchildren at improvement of 
their health in the process of physical 
education. Roads of improving of 
health of schoolchildren are construed 
during physical training. It is indicated on 
necessity of making proper pedagogical 
conditions of realization of the 
differentiated approach during physical 
training of adolescents. In a basis of the 
approach the account of their somatotype 
lays. It is emphasized on a volume that the 
somatotype defines physical developing, 
functionalities of an organism, parameters 
of physical state. Unequal tendency of the 
basic somatotypes to different diseases 
is established. Necessity to supplement 
medical parameters of health of children 
of school age is scored by biological 
measure.

Ключові слова:
здоров’я, процес фізичного вихо-
вання, диференційований підхід, 
соматотип, діти шкільного віку.

здоровье, процесс физического воспита-
ния, дифференцированный подход, сома-
тотип, дети школьного возраста.

health, process of physical development, 
differentiative approach, somatotype, 
school age children.

Врахування соматотипу школярів при корегуванні  
їх здоров’я в процесі фізичного виховання 

Сидорченко К.М.
Хмельницький інститут соціальних технологій  

відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Вступ.1

Проблема дослідження здоров’я школярів сьогодні 
є дуже важливою, оскільки за даними багатьох 
дослідників практично 90% учнів загальноосвітніх 
шкіл мають відхилення в стані здоров’я. Аналіз струк-
тури захворюваності школярів переконливо свідчить 
про те, що в процесі шкільного навчання зростає 
кількість учнів із захворюваннями дихальної, серцево-
судинної систем, системи травлення, більш частими 
є порушення постави, все більше дітей страждають 
нервово-психічними розладами, захворюваннями зо-
рового аналізатора. Тому визначення особливостей 
покращення здоров’я у дітей може позитивно вплину-
ти на статистику сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, 
що чинна програма з фізичного виховання визначає 
рівень фізичного розвитку, здоров’я, підготовленості 
як критерії для реалізації диференційованого, 
індивідуального підходу до учнів у процесі фізичного 
виховання. Проте ці критерії відзначаються лабільністю, 
тобто зміною відповідних характеристик під впливом 
різних зовнішніх чинників [10], а отже лише частково 
відображають індивідуальні особливості підлітків.

З іншого боку виокремлюються показники, 
що відображають різні сторони життєдіяльності 
організму людини і тривалий час залишаються без 
змін – генетичні маркери, одним з яких є соматичний 
тип конституції [7]. На сучасному етапі його широко 
використовують у спортивній діяльності як прогно-
стичний показник рухових можливостей індивіда, 
у практичній медицині – як показник схильності до 
певних захворювань [5]. 

Робота виконувалась згідно Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2006–2010 рр. Міністерства України у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту за темою 3.1.1 «Теоретико-
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методичні та програмно-нормативні основи фізичного 
виховання учнів та студентів» (номер державної 
реєстрації 0107U000771). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – дослідити шляхи покращення 

здоров’я школярів в процесі фізичного виховання.
Методи дослідження: аналіз і синтез, індукція і 

дедукція, теоретичне моделювання, узагальнення да-
них спеціальної літератури. 

Результати дослідження. 
За визначенням, наведеним у Преамбулі Статуту 

ВООЗ, здоров’я – це стан повного фізичного, душевного 
і соціального благополуччя, а не лише відсутність хво-
роби чи фізичних дефектів (цит. за [2]). Уведене в 1948 
р. це визначення дотепер не змінено, незважаючи на 
жорстку критику сьогодні в зв’язку з його розмитістю, 
неспроможністю слугувати практичним завданням, 
ідеалістичністю, оскільки не часто зустрічається повне 
фізичне, душевне, соціальне благополуччя.

Проблема полягає в тому, що здоров’я є дуже 
складним явищем, характерні й найбільш значущі 
сторони якого проблематично узагальнити корот-
ко й однозначно. Водночас сьогодні існує понад 100 
дефініцій здоров’я, що пропонують різні критерії 
його оцінювання, а В.П. Петленко [9] у невеликій 
публікації навів 127 таких критеріїв. Зазначене 
засвідчує відсутність єдиної точки зору на цю про-
блему, але дозволяє узагальнити підходи до форму-
вання поняття «здоров’я індивіда», провідним з яких 
сьогодні є суб’єктивний та об’єктивний. 

На думку А.Г. Щедриной, здоров’я – цілісний 
багатомірний стан (включаючи його позитивні 
й негативні сторони), що розвивається в процесі 
реалізації генетичного потенціалу в умовах кон-
кретного соціального і екологічного середовища та 
який дозволяє людині у різній мірі здійснювати його 
біологічні, соціальні функції. 
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Значна кількість дослідників [3] зазначає, що по-
кращення фізичного стану (в тому числі соматичного 
здоров’я) не може бути досягнуто ніяким іншим шля-
хом окрім цілеспрямованого впливу на організм засоба-
ми фізичної культури. Останні дані у досліджуваному 
напрямі та дані теорії фізичного виховання [12, 
14] свідчать, що зміст оздоровчих занять повинні 
складати фітнес-програми оздоровчо-кондиційної 
спрямованості. Класифікація таких програм дозволяє 
визначити склад найбільш поширених засобів, а саме: 
один вид рухової діяльності, поєднання декількох видів 
рухової діяльності, поєднання одного чи декількох видів 
рухової діяльності з різними чинниками здорового спо-
собу життя (загартовування, водні процедури тощо). У 
першому випадку використовується рухова діяльність 
аеробної, силової спрямованості, що використовує 
оздоровчі види гімнастики, вправи у воді, рекреативні, 
психоемоційної регуляції [14, 15]. Структура фітнес-
програм передбачає: розминку, аеробну частину, впра-
ви на покращення аеробних, силових можливостей, 
гнучкості та заключну частину. Невід’ємною складо-
вою фітнес-програм є оцінка фізичного стану тих, хто 
займається, а саме їх антропометричних показників, 
функціонального стану серцево-судинної системи, 
сили, витривалості м’язів і гнучкості.

В аспекті фізичного виховання дітей шкільного 
віку основні норми і цінності відображено у 
навчальній програмі відповідного предмету. Зокре-
ма, його мета – формування в учнів стійкої мотивації 
щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку 
та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природ-
них здібностей та психічних якостей; використання 
засобів фізичного виховання в організації здорового 
способу життя. 

Для більш ефективного управління процесом 
фізичного виховання, і як наслідок покращення ста-
ну здоров’я школяра чинна програма рекомендує 
здійснювати диференційований та індивідуальний 
підходи, враховуючи рівень фізичного розвитку, 
фізичної підготовленості, соматичного здоров’я учнів. 
Проте ці показники змінюються під впливом різних 
чинників, а отже лише частково враховують існуючі 
розбіжності між учнями.

З іншого боку існують показники, що в зв’язку з 
генетичною детермінованістю тривалий час прак-
тично не змінюються – так звані генетичні маркери. 
Одним з них є соматичний тип конституції, оскільки 
саме він забезпечує комплексне врахування значної 
кількості індивідуальних особливостей прояву та 
динаміки морфофункціональних показників (у тому 
числі фізичних якостей), темпів статевого дозрівання, 
фізичного здоров’я, спрямування організмом більшої 
частки енергопотенціалу на розвиток фізичних яко-
стей. Фактично загальна конституція є генотипом лю-
дини або сукупністю конституціонально обумовлених 
ознак, переданих їй як спадкова інформація. 

У спортивній практиці соматотип широко вико-
ристовують як прогностичний критерій на етапах 
орієнтації й відбору у зв’язку з перевагою одно-
го соматотипу над іншими в досягненні найвищих 
результатів у певному виді рухової діяльності, у 
практичній медицині – як чинник, що визначає спад-
кову зумовленість певних захворювань.

В аспекті зазначеного та враховуючи можливість 
діагностувати соматичний тип конституції починаючи з 
грудного віку, він є оптимальним критерієм для форму-
вання однорідних за значною кількістю індивідуальних 
особливостей груп дітей і підлітків. Що стосується 
визначення соматотипу, то в дітей грудного віку його 
діагностують, використовуючи методику А. Б. Хазано-
вой (цит. за [8]), у період 3–6 років – методику Т. В. Пана-
сюк, 7–17 років – С. С. Дарской [4], які є модифікаціями 
методики В. Г. Штефко і А. Д. Островского.

Кожному соматотипу властиві характерні 
морфофункціональні особливості: діяльність 
нервової, ендокринної, імунної систем, а також си-
стеми кровообігу, структури і функцій внутрішніх 
органів. Іншими словами, соматотип визначає не лише 
фізичний розвиток, але й функціональні можливості 
організму та показники фізичного розвитку (табл. 1). 

 Суттєвими розбіжностями відзначаються темпи 
статевого дозрівання представників різних соматотипів. 
Так, за темпом «зубної зрілості» діти м’язового і, особли-
во дигестивного соматотипів випереджають однолітків 
торакального і астеноїдного соматотипів. Аналогічні 
розбіжності встановлено за показником «скелетної 
зрілості» [4]. Щодо вторинних статевих ознак як показ-
ника біологічної зрілості, то найбільш ранній їх прояв 
встановлено в підлітків м’язового, пізніший у серед-
ньому на шість місяців та рік-півтора – відповідно в 
підлітків дигестивного і торакального, ще більш пізній 
– астеноїдного соматотипів [13]. Соматичний тип 
конституції визначає не тільки фізичний розвиток, але й 
що важливо для фізичного виховання в загальноосвітній 
школі – розвиток фізичних якостей [1, 11]. 

У зв’язку з вищезазначеним необхідно пам’ятати, 
що визначення здатності до вдосконалення певних 
функцій організму представників різних соматотипів – 
не тільки пошук показань, але й протипоказань до пев-
ного виду фізичної діяльності. Проблема актуалізується 
ще більше в аспекті схильності представників різних 
соматотипів до певних захворювань (табл. 2 і 3). Так, 
констатується схильність мезоморфного соматотипу до 
захворювань коронарних судин серця. 

Важливими є дані, що свідчать про суттєву 
залежність розвитку сколіозу від соматотипу дітей 
шкільного віку, а саме: представники торакального 
і, особливо астеноїдного соматотипів відзначаються 
суттєво вищою схильністю до сколіозу порівняно з 
дигестивним і м’язовим. 

Окремі дані засвідчують залежність захворювання 
на цукровий діабет від кількісних і якісних показників 
складу тіла: в осіб жіночої статі останні відзначаються 
низькою масою м’язового і кісткового компонентів 
на фоні високої маси жирового компоненту, в осіб 
чоловічої статі – низькою масою всіх компонентів. 

У зв’язку з вищезазначеним професор М. В. 
Черноруцкий ще в 1925 р., професор В. В. Бунак – у 
1934 р. констатували без сумніву існуючу неоднакову 
схильність основних соматичних типів до різних за-
хворювань та неоднаковий перебіг тієї самої хвороби 
в різних соматотипах, що характеризує соматичний 
тип конституції як необхідну складову клінічного 
аналізу, суттєву зброю в заходах профілактики та 
лікування. У зв’язку з цим фахівці з теорії фізичного 
виховання [3] відзначають необхідність доповни-
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ти медичні показники здоров’я дітей шкільного віку 
біологічними критеріями, серед яких провідне місце 
повинен посідати соматичний тип конституції. 

Висновки. 
Встановлено, що відсутність належних педагогічних 

умов реалізації диференційованого підходу у процесі 
фізичного виховання підлітків, в основі якого лежить 
врахування їхнього соматотипу, не сприяє вирішенню 
проблем щодо покращення стану їх здоров’я. 

Показано, що соматотип визначає фізичний розви-
ток, функціональні можливості організму, показники 
фізичного стану. 

Встановлена неоднакова схильність основних 
соматотипів до різних захворювань. 

Відзначається необхідність доповнити медичні по-
казники здоров’я дітей шкільного віку біологічними 
критеріями.

Напрямок подальших досліджень полягає у поглибле-
ному вивченні зумовлених соматотипом особливостей 
фізичного здоров’я, морфофункціональних показників, 
фізичних якостей та працездатності у дітей та дорос-
лих. Вивчені належних педагогічних умов реалізації 
диференційованого підходу у процесі фізичного вихован-
ня, в основі якого лежить врахування їхнього соматотипу.
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Таблиця 1
Співвідношення темпу і гармонійності фізичного розвитку з урахуванням соматичного типу конституції, % [3]

Соматотип
Темп розвитку Гармонійність розвитку

високий середній низький гармонійне помірно гармонійне дисгармонійне
Хлопчики

Астеноїдний 21,0 34,0 41,0 36,0 28,0 54,0
М’язовий 44,0 50,0 50,0 56,0 51,0 34,0
Дигестивний 35,0 16,0 9,0 8,0 20,0 12,0

Дівчата
Астеноїдний 36,0 65,0 65,0 41,0 59,0 62,0
М’язовий 34,0 31,0 29,0 38,0 28,0 14,0
Дигестивний 30,0 4,0 6,0 21,0 13,0 24,0

Таблиця 2
Представництво існуючих соматотипів у вибірці осіб з різними захворюваннями, % [6]

Діагноз Соматотип
Астеноїдний Атлетичний Пікнічний Диспластичний

Туберкульоз 66,3 17,4 2,3 1,4
Гастрит 59,0 19,5 21,5 –
Артеріальна гіпотонія 74,8 18,2 12,0 –
Артеріальна гіпертонія 
(ессенціальна, нефрогенн) 16,5 17,5 64,0 –

Вегетативна дистонія 49,7 23,3 27,3 –

Таблиця 3
Представництво існуючих соматотипів у вибірці осіб із захворюванням серця і серцево-судинної системи, % [6]

Діагноз
Соматотип

Астеноїдний Лептосомний Пікнічний Атлетичний 
Інфаркт міокарда 16,4 17,8 39,7 26,0
Функціональні кардіоваскулярні захворювання 31,3 26,5 20,5 21,7
Стенокардія 32,0 36,0 28,0 4,0
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Анотації:
Розглянуто тенденції погіршення 
стану здоров’я дітей. Показа-
но збільшення різноманіття та 
ступеню важкості захворювань. 
Рекомендовано напрямки зни-
ження негативних тенденцій зни-
ження рівня здоров’я школярів 
у спеціальних медичних групах. 
Рекомендовано для школярів на-
давати значно більшу потребу в 
заняттях фізичними вправами. За-
значено на позитивній мотивації 
контролюючої функцію оцінки. 
Наголошено на необхідності 
активізувати рухову активність. 
Окремим напрямком є проведен-
ня заходів з підвищення морфо-
функціональні і енергетичні 
можливості організму школярів.

Сидорченко Е.Н. Состояние здоровья и 
пути его улучшения у детей школьного 
возраста в специальных медицинских 
группах. Рассмотрены тенденции ухудше-
ния состояния здоровья детей. Показано 
увеличения многообразия и степени тяжести 
заболеваний. Рекомендованы направления 
снижения отрицательных тенденций сниже-
ния уровня здоровья школьников в специ-
альных медицинских группах. Рекомендовано 
для школьников предоставлять значительно 
большую потребность в занятиях физически-
ми упражнениями. Указано на положитель-
ную мотивации контролирующей функцию 
оценки. Сделано ударение на необходимости 
активизировать двигательную активность. От-
дельным направлением является проведения 
мероприятий по повышению морфофункцио-
нальных и энергетических возможностей ор-
ганизма школьников.

Sidorchenko E.N. State of health and 
roads of his improving at children of 
school age in special medical groups. 
Tendencies of an aggravation of symp-
toms of health of children are construed. It 
is exhibited magnifications of variety and a 
degree of gravity of diseases. Directions of 
lowering of the negative tendencies of low-
ering of a level of health of schoolboys in 
special medical groups are recommended. 
It is recommended to grant for schoolboys 
considerably major requirement for exer-
cises by physical exercises. It is indicated 
on positive motivations of an estimation 
controlling function. The accent on ne-
cessity to activate a motor performance 
made up. A separate direction is conduct 
provisions on raise of morphofunctional 
and power possibilities of an organism of 
schoolboys.
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Стан здоров’я та шляхи його покращення  
у дітей шкільного віку у спеціальних медичних групах

Сидорченко К.М.
Хмельницький інститут соціальних технологій  

відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Вступ.1

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства 
однією з актуальних проблем є пошук дійових 
факторів оздоровчого впливу на школярів та сту-
дентську молодь, які у зв’язку з перенесеними захво-
рюваннями не можуть в повній мірі використовувати 
можливості загальноприйнятої системи фізичного ви-
ховання і за станом здоров’я віднесені до спеціальних 
медичних груп. Тривожні тенденції збільшення кон-
тингенту у спеціальних медичних групах свідчать не 
тільки на проблематичність їх подальшого всебічного 
розвитку, а й на можливі перспективи зростання 
кількості молоді зі зниженою працездатністю і ран-
ньою інвалідністю [14]. 

Одночасно, за даними Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я, спостерігається негативна тенденція 
зниження рівня здоров’я та розширення кола типів 
захворювань. Поруч з розповсюдженими захворю-
ваннями дихальної, серцево-судинної систем, систе-
ми травлення, порушення постави стрімко зростає 
чисельність відхилень нервово-психічного типу та 
зорового аналізатору.

Враховуючи зазначені тенденції актуальним 
залишається пошук напрямків покращення здоров’я 
дітей [8, 12].

Роботу виконано згідно плану роботи 
проблемної науково-дослідної лабораторії «Гендерні 
профілактично-оздоровчі технології фізичного ви-
ховання і реабілітації» на 2007–2011 рр. Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка  в рамках Зведеного плану науково-дослідної 
роботи Міністерства охорони здоров’я за темою 
«Удосконалення медичної допомоги населенню про-
мислового регіону з особливими потребами» (номер 
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державної реєстрації 0103U007883; шифр UN01.08.13) 
відповідно до Міжгалузевої комплексної програми 
«Здоров’я нації» на 2002–2011 рр.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – дослідити стан здоров’я дітей 

шкільного віку у спеціальних медичних групах.
Методи дослідження: аналіз і синтез, індукція і 

дедукція, теоретичне моделювання, узагальнення да-
них спеціальної літератури. 

Результати дослідження. 
Фізичне виховання у загальноосвітній школі 

на сучасному етапі відзначається оздоровчою 
спрямованістю, оскільки з кожним днем в Україні 
збільшується кількість дітей, що мають ті чи інші 
відхилення в стані здоров’я [18]. У зв’язку з цим важ-
ливим є чітке розуміння категорії «здоров’я індивіда», 
критеріїв його оцінки та шляхів покращення засобами 
фізичної культури.

Необхідно зазначити, що найбільш значущі сторо-
ни здоров’я важко узагальнити [5, 15]. Хоча валеологія, 
значною мірою конкретизувала категорію здоров’я, 
позбавивши його критеріїв, які не мали безпосеред-
нього відношення до сутності поняття – щастя, лю-
бов, врода [7]. На  сьогодні існує значна кількість 
дефініцій здоров’я, що пропонують різні критерії 
його оцінювання: комфортність [5, 17]. 

Однією з найважливіших задач медицини й 
фізичного виховання є розробка та впровадження 
ефективних методів запобігання розвитку хвороб, їх 
ранньої діагностики. Особливого значення у цьому 
плані набуває розшифровування перехідних станів 
між здоров’ям та хворобою, вивчення передхворо-
би [2]. Перехід від здорового стану до хвороби при-
йнято розглядати як процес поступового зниження 
спроможності людини пристосовуватись до змін 
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соціального та виробничого оточення, до навколишніх 
умов існування [3]. Тому питання багатофакторної 
оцінки функціональних можливостей організму 
школярів залишаються актуальними в області  теорії 
та практики адаптації [10, 21]. 

У зв’язку з погіршенням здоров’я дітей і підлітків 
в більшості країн світу, про що свідчать результати 
скринінгових досліджень, науковці звертають увагу на 
проблему адаптації дітей та молоді до умов навчання як 
у школі, так і у вузах [19]. За сучасних умов процес отри-
мання освіти у зогальноосвітньому навчальному закладі 
можна віднести до специфічного виду діяльності, який 
пов’язаний з високим рівнем психічних та фізичних 
навантажень, дефіцитом часу, необхідністю інтенсивно 
засвоювати великий обсяг інформації, підвищеними 
вимогами до рішення проблемних ситуацій, жорстким 
контролем та регламентацією режиму дня [19]. За да-
ними власних досліджень Майданника В. Г. (2002) 
лише 1,1 % дітей є практично здоровими, а в серед-
ньому на одну дитину припадає 2,5 захворювання  
[11]. Пархоменко Л. К. (2006) у своїй роботі дає аналіз 
поширеності всіх захворювань підлітків України за 
1999-2004 рр., вона збільшилася з 14 314,9 до 15 799,5 
на 10 тисяч дітей, а темп приросту склав 10,4 % [16]. 
Антіпкін Ю. Г. (2009) відмітив, що, як правило, у одно-
го підлітка реєструється одразу декілька захворювань, 
за даними Державної медичної статистики серед молоді 
зростає розповсюдженість усіх захворювань, але перші 
місця займають хвороби систем дихання, кістково-
м’язової та сечостатевої [1]. У роботі Басанець Л. М. зі 
співавт. (2008) показано, що у 41,7 %  міських юнаків та 
у 39,7 % хлопців з сільської місцевості виявлені стійкі 
порушення функціонального стану організму [4]. Ви-
явлено, що високі рівні здоров’я та рухової активності 
спостерігаються тільки у 21,6 % школярів [20]. У зв’язку 
з погіршенням стану здоров’я та фізичного розвитку 
молоді, з 2000 по 2009 р. значно збільшилась кількість 
школярів, які віднесені до спеціальної медичної групи 
й звільнені від практичних занять з фізичного вихо-
вання або займаються за спеціальними програмами. Їх 
відсоток на початку століття коливався від 10 до 20-25, 
а в останні роки сягає 40 [6]. На думку дослідників, 
однією з причин такого стану здоров’я школярів є 
невелика рухова активність до та під час навчання в 
школі [13], тому що фізичне навантаження є одним з 
найважливіших факторів формування соматичного 
здоров’я. В розвитку непрацездатності, дезадаптації 
молоді значну роль дослідники відводять порушенням 
функціонування автономної нервової системи, серед 
яких на сьогодні переважають генералізовані форми 
розладів [9].

Враховуючи те, що здоров’я – одна з обов’язкових 
умов повноцінного виконання людиною своїх 
соціальних, в тому числі професійних, функцій, про-
блема стану здоров’я молоді є однією з актуальних 
для суспільства в цілому й для фізичного виховання 
зокрема. У зв’язку з цим дуже важливо проводити 
моніторинг індивідуального здоров’я школярів. 

Для того, щоб забезпечити ефективність процесу 
оздоровлення школярів спеціальних медичних груп, 

потрібно точно уявити собі завдання, які необхідно 
при цьому вирішувати. Так добре відомо, що хвороба 
тягне за собою багато негативних змін в організмі. І 
найголовніші з них виникають в результаті обмеженої 
рухової активності. Це призводить не тільки до 
неузгодженої діяльності всіх систем організму, але й 
до порушення його взаємодії з зовнішнім середови-
щем. Знижується імунітет, погіршується діяльність 
життєво-важливих органів і навіть у молодих лю-
дей формуються механізми регуляції, характерні для 
старіючого організму. Невипадково за останні роки 
помітно «омолодилося» багато захворювань [14].

Дослідженнями фізіологів встановлено, що під 
дією фізичних вправ виникають функціональні 
структурні зміни м’язів і відповідних нервових 
центрів, розміщених на сегментарному рівні в го-
ловному мозку. Стимуляція морфо-функціональних і 
енергетичних можливостей тканин, які забезпечують 
своєю діяльністю м’язові скорочення і на цій основі 
розширення діапазону реактивності організму – за-
гальна риса всіх без виключення фізичних вправ [14].

Таким чином, для школярів спеціальних медич-
них груп важливим є не тільки систематичні заняття 
фізичними вправами, але й забезпечення при цьому 
зростаючого у своїй дії на організм тренувального 
впливу. Інакше кажучи, берегти ослаблений організм 
школярів у процесі фізичного виховання необхідно не 
тільки від добре відомої небезпеки фізичних наван-
тажень, але і від недостатньо врахованої небезпеки 
малих навантажень. Тому учні, що за станом здоров’я 
віднесені до спеціальних медичних груп, мають знач-
но більшу потребу в заняттях фізичними вправами, 
ніж їх  однолітки у основних медичних групах.

Школярі в спеціальних медичних групах звичай-
но характеризуються слабким фізичним розвитком 
і низьким фізичним станом. Вони, як правило, були 
звільнені від занять з фізичного виховання в школі. 
Діти погано організовані, не можуть виконати більшу 
кількість фізичних вправ. У них часто виникають 
простудні захворювання, а в осінньо-зимовий період 
відбувається їх загострення [14].

Погіршує ситуацію і небажання школярів ви-
конувати фізичні вправи, відвідувати заняття з 
фізичного виховання, проводити загартовуючі захо-
ди. Зазвичай вони не розуміють їх важливість, через 
свою необізнаність та брак інформації. Необхідно 
підвищувати активність та свідоме ставлення дітей до 
занять фізичним вихованням.

Недосконалі залікові вимоги (їх недостатня 
вимогливість, відсутність тестових завдань з фізичної 
підготовленості) до дітей у спеціальних медичних 
групах з фізичного виховання тільки посилюють їх 
пасивність. Контролююча функція оцінки на наш по-
гляд, є кращою мотивацією для дітей шкільного віку.

Висновки. 
Встановлено, що з кожним роком погіршується стан 1. 
здоров’я дітей і підлітків, збільшується кількість 
хвороб. У одного підлітка реєструється одразу 
декілька захворювань, і лише 1,1 % дітей є прак-
тично здоровими.
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Недостатня рухова активність погіршує морфо-2. 
функціональні і енергетичні можливості організму 
школярів у спеціальних медичних групах, а несфор-
мована позитивна мотивація не сприяє вирішенню 
проблем щодо покращення стану їх здоров’я. 
Напрямок подальших досліджень полягає у по-

глибленому вивченні інших шляхів покращення ста-
ну здоров’я, морфофункціональних показників та 
фізичних якостей у школярів у спеціальних медичних 
групах та дослідження умов формування позитивної 
мотивації до занять фізичними вправами. 
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Анотації:
Наведено короткий аналіз хвильо-
вих коливань, як в організмі, так і 
зовнішніх. Визначено, що можна 
успішно використовувати під час 
проведення занять з фізичного 
виховання принцип їх провідності. 
Неправильно організовані зовнішні 
впливи можуть послабити або 
перервати провідність хвильових 
коливань і завдати шкоди здоров’ю. 
Знання механічних властивостей 
провідності дає можливість при 
виконанні фізичних навантажень 
зменшити енерговитрати, вільно й 
легко долати зусилля, уникати се-
рйозних травм.

Сикура А.И. Использование теории 
проводимости волновых колебаний 
при выполнении физических упраж-
нений. Дан краткий анализ понятия вол-
новых колебаний, как в организме, так и 
внешних. Определено, что можно успеш-
но использовать во время занятий по фи-
зическому воспитанию принцип их прово-
димости. Неправильно организованные 
внешние воздействия могут ослабить или 
прервать проводимость волновых колеба-
ний и нанести ущерб здоровью. Знания 
механических свойств проводимости дает 
возможность при выполнении физических 
нагрузок снизить энергозатраты, свободно 
и легко преодолевать усилия, избежать 
серьезных травм. 

Sikura A.J. Presents the short analisis 
of wavy oscillations, principle of 
conduction the electric impulse in 
nervous system. The brief analysis of 
concept of outage and domestic undular 
demurs in an organism is given. It is defined 
that it is possible to use successfully 
during exercises on physical training a 
principle of conductivity of undular demurs. 
Abnormally the organized exposures can 
loosen or interrupt conductivity of undular 
demurs and damage health. Knowledge 
of mechanic properties of conductivity 
enables at executing exercise stresses 
to reduce power inputs, it is free and 
easy to overcome gains, to avoid serious 
traumas. 

Ключові слова:
хвильові коливання, електричний 
імпульс, фізичні вправи, фізичне 
виховання, здоров’я, перенапруга.

волновые колебания, электрический им-
пульс, физические упражнения, физическое 
воспитание, здоровье, перенапряжение.

wavy oscillations, electric impulse, 
physically loading, physically training, 
health, overstrain.

Використання теорії провідності хвильових коливань  
при виконанні фізичних вправ

Сікура А.Й.
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Вступ.1

У наш час частка фізичної праці поступається 
розумовій у загальному обсязі, крім того, ознакою 
сучасності є гіподинамія. Загальновідомо, що жит-
тя це рух і він має пряме відношення до здоров’я. 
Тому роль фізичного виховання полягає не лише у 
забезпеченні здоров’я нації, а й у підготовці молоді до 
праці та військової служби. За даними МОЗ України 
стан здоров’я теперішнього покоління відрізняється 
слабкою стійкістю до зовнішніх впливів, має серйозні 
відхилення від загальноприйнятих медичних норм 
[3]. У школах, ВНЗ, фітнес клубах і інших спортивно-
оздоровчих закладах не завжди дотримуються 
системності при проведенні занять. Заняття переваж-
но спрямовані на досягнення зовнішнього ефекту або 
переслідується комерційна мета. У навчальних за-
кладах учні, студенти зацікавлені лише в отриманні 
оцінки, заліку. Цілеспрямований підхід до занять 
показує, що не ураховується перехідний момент з 
одного стану (статичне положення тіла при сидінні 
на заняттях) в інший (виконання фізичних вправ на 
заняттях з фізичного виховання), який може викли-
кати перенапруження м’язово-зв’язочної системи, 
збільшення напруження пульсації серцево-судинної 
системи організму. Тому на заняттях інколи зривається 
виконання учнем нормативних вимог і інших завдань, 
або ними витрачається багато надмірних зусиль на ра-
зове виконання. Відмічаються розтягування, надриви 
зв’язочного апарату, інші травми. Тобто необхідний 
новий підхід до проведення занять, щоби навіть при 
такій самоорганізації був мінімум витрачених зусиль 
і організм найменше зазнавав стресової фізичної 
перенапруги. Правильний перехід від розумової 
праці до виконання фізичних вправ запобігає різкому 
перепаду у функціонуванні систем організму (на-
приклад, «стрибкам» кров’яного тиску), зниженню 
концентрації навантаження на кістково-зв’язочний та 
м’язовий апарат людини. 
 Сікура А.Й., 2010

Коливальний характер усіх процесів організму 
безперечно еволюційний винахід живої природи. Їх 
функціональна роль має багато різних аспектів, се-
ред яких регулювання процесів морфогенезу, а відтак, 
нормального росту й розвитку. На думку О.Є.Акімова, 
у здоровому організмі коливальні процеси різних 
рівнів перебувають у стані, близькому до синхрон-
ного. Ці процеси лабільні. Флуктуація коливальних 
процесів у здоровому організмі завжди протікає 
так, що вони «прагнуть» повної синхронізації, але 
ніколи її не досягають. Чим більшим є відхилення від 
синхронізації, тим вища ступінь розвитку тої чи іншої 
патології [5]. Те, що будь-яка патологія починається 
з порушення коливальної рівноваги, тобто на тон-
кому рівні біологічної організації, стверджує також 
М.М.Василевський із співавторами [2,6]. Концепція ко-
герентних, тобто гармонійних коливань у біологічних 
системах була висунута й обґрунтована Х.Фреліхом 
(1988). Такі коливання є високочутливими й здатні до 
сильних реакцій у відповідь на надслабкі стимули [4]. 
Це необхідно брати до уваги при фізичних наванта-
женнях у підлітків, оскільки вони мають несформова-
ну лабільну психіку й на фоні стомлення можуть неа-
декватно відреагувати навіть на несуттєві подразники. 
Отже дуже важливою є здатність будь-якого організму 
до пристосування, тобто вихід на оптимальний рівень 
біоритмічної адаптації, яка відповідає варіаціям ото-
чуючого середовища (Т.К.Бреус, 1992) [1].

Проблема полягає у тому, що знання про процеси 
хвильових коливань недостатньо використовуються 
у фізичному вихованні, а праці відомих вчених не 
містять наукового обґрунтування використання таких 
взаємодій резонансних хвильових коливань саме у 
системі фізичного виховання.

Дослідження проводилось згідно Плану впро-
вадження Держстандарту вищої освіти «Підготовка 
вчителів з основ здоров’я» Київського національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

84

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – ознайомити тих, хто 

займається фізичними вправами (викладачів і учнів), з 
теорією хвильових коливань у живій природі, з прин-
ципом поступової рухової передачі енергії для вико-
ристання їх у практиці фізичного виховання. 

Завдання дослідження: зробити аналіз наукових 
розробок провідних спеціалістів у галузі фізики, 
фізіології та логічно з’ясувати, за яким принципом 
відбувається передача хвильових коливань в організмі 
людини з урахуванням зовнішніх впливів середовища; 
обґрунтувати практичне використання імпульсивних 
коливань при подоланні різних перешкод, зусиль для 
досягнення поставленої мети.

У роботі використовувались емпіричний ме-
тод, порівняльний аналіз, опитування; предметом 
дослідження був навчальний процес з фізичного ви-
ховання.

Результати дослідження. 
Значна кількість висновків теорії коливань у галузі 

фізики є аналогічними таким у біології. Наприклад, у 
культурі тканини окремі клітини міокарду періодично 
самостійно скорочуються, причому, якщо вони не 
поєднані між собою, – фаза й частота скорочень у 
різних клітин різні. При поєднанні їх у єдину масу 
фаза й частота скорочень встановлюється однакова 
для усієї маси [6].

Для педагогічної практики, особливо коли про-
цес пов’язаний з фізичним навантаженням, розвит-
ком тіла, функціональним станом організму, доцільно 
звернутись до таких теоретичних розробок, які 
існують у галузі біофізики. Що таке хвильові коли-
вання ? Тіло людини складається з великої кількості 
біоланок, кожна з яких має власні хвильові коливан-
ня. Умовою їх цілісної роботи є фізичний, хімічний 
зв’язок між ними [3].

Імпульс коливань починається у корі головно-
го мозку, тобто електричний імпульс збуджує коли-
вальний рух у кожній наступній клітині й завдяки 
їх високій провідності виникає хвиля. Створюється 
могутній енергетичний потік, який втілюється у 
виконанні будь-якого руху, прояві емоції тощо. Відомо 
також, що кожен з нас має енергетичний каркас. Якщо 
провідність хвильових коливань через будь-яку при-
чину порушилась, це означає, що зовнішній вплив був 
проведений неорганізовано, можливо, хаотично, і він 
не був сприйнятий організмом [1,2]. Внаслідок чого 
порушується цілісність енергетичного каркасу, що 
приводить до травм, хвороб, нездужання. Так, прин-
цип накладання коливань може використовуватись під 
час виконання фізичних вправ.

Спостереження показують, що при виконанні впра-
ви на перекладині (підтягування) одні учні виконують 
його легше, більшу кількість разів, ніж інші. При-
чому всі вони мають майже однакову конституцію. 
Крім того, показники статичного докладання сили 
(на силомірі) суттєво не відрізнялись. Є й такі учні, 
які багато разів легко, обома руками виконують вихід 
наверх на перекладину, однак не мають відмінних 
фізичних даних, але стан функціональних систем їх 

організмів перебуває у відмінному стані. Тестові впра-
ви, що проведені з метою визначення працездатності 
й функціонального стану протягом відновлювального 
періоду за Квергом, показали високі результати (біля 
98 одиниць і вище). [Функціональна проба за Квергом 
передбачає такі результати – >105 — дуже добре, 99-
104 —добре, 93-98 — задовільно, <92 — слабко]. 

У повсякденному житті можна спостерігати ко-
лихання малюків на руках та у колясках. При пев-
них хвильових коливаннях дитина засинає через те, 
що зовнішні коливання співпали з індивідуальними 
внутрішніми коливаннями дитини. При різких рухах 
або високій амплітуді колихання, порушенні ритму 
дитина прокидається або не може заснути. 

Стан свідомості пов’язаний з унікальною 
синхронністю роботи обох півкуль головного мозку 
на певній частоті. Синхронні коливання давно відомі 
як особливість медитативних і гіпнотичних станів. 
Свідомість дитини ще не розвинена і якщо зовнішні ко-
ливання співпадають з внутрішніми, він легко засинає. 
У дорослої людини свідомість розвинена і внутрішні 
резонансні коливання виражені яскравіше, що створює 
більше перешкод у підборі резонансних коливань.

Дотримуючись при виконанні вправ необхідної 
частоти й амплітуди, можна без шкоди для здоров’я 
виконувати складніші вправи, оскільки організм, тіло 
працює на досягнення результату як одне ціле.

Принцип складання коливань можна бачити на 
такому прикладі: декілька маятників, що колива-
ються у різних фазах на м’якій підвісці, у результаті 
резонансу через певний час починають коливатись 
синхронно. Причина виникнення синхронних коли-
вань – наявність фізичного зв’язку між маятниками. 
Так само і для культури клітин достатньо контакту 
між ними (фізичного, хімічного, електричного та ін.), 
аби виникло синхронне коливання системи клітин. 
Ось чому стрибун у висоту, довжину на тренуваннях, 
а тим більше на змаганнях виконує коливальні рухи 
тілом, ногами ще на старті. Стабільність результатів 
залежить від співпадіння його зовнішніх коливань із 
внутрішніми. Разом з тим виконання поштовху ногою 
за рівнем зусиль має співпадати з коливальними про-
цесами, щоби не перервати їх провідність. Тому показ-
ник стабільності їх виступів має широкий діапазон.

Доцільно використовувати принцип хвильових ко-
ливань. Наприклад, при підтягуванні у висі необхідно 
виконувати легкі коливальні рухи усім тілом. Потім 
у певній точці коливання надається енергетичний 
імпульс поступально – гомілка, стегно, тулуб, руки. 
Така синхронізація приводить тіло наверх. Повне 
співпадіння усіх коливальних систем приводить до 
необхідного результату. Зусилля, що докладаються, 
можуть або «зламати» синхронізований потік коли-
вань (при цьому зворотною силою можуть бути м’язи-
антагоністи), або спрямувати зусилля у потрібному на-
прямку. Деякі люди настільки відчувають свої внутрішні 
коливання, що навіть при незначному імпульсі усі 
хвильові процеси стають одним цілим. Таким чином, 
ті, хто займається, витрачають значно менше енергії, 
уникають травм і перенапруження судинної системи.
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Слід розуміти, що при виконанні фізичних вправ 
основне навантаження перебирає на себе хребет. Тому 
з часом майже у кожного, хто займався фізичними 
вправами або виконував важку фізичну роботу, 
спостерігається порушення. На клітинному рівні 
кожен із 24 хребців людини має власні коливання. 
Ці коливання синхронізуються між собою завдяки 
наявності фізичного контакту та є одним цілим. Ко-
ливання можуть порушитись, перерватися при не-
правильному докладанні зусиль, тобто при зусиллях 
лише на певну частину хребта. Тому фізичне наван-
таження необхідно пропорційно розподіляти на весь 
хребет, аби коливання відбувались синхронно.

Явище хвильових коливань доцільно використову-
вати під час фізичних навантажень, аби запобігти трав-
мувань, розтягнень тощо. При цьому функціональна 
система організму діє як одне ціле, не підривається 
навіть при тривалих фізичних навантаженнях.

Висновки. 
В результаті проведених досліджень було встанов-

лено принцип взаємодії резонансних хвильових ко-
ливань в організмі людини. Було з’ясовано, що вони 
спрямовані зверху до низу, через сигнальну систему 
кори головного мозку, тобто імпульс надсилається 
до верхніх і нижніх кінцівок, а потім знизу до вер-
ху переходять у систему внутрішньом’язових ко-
ливань. Зовнішні коливання тіла синхронізуються 
на підсвідомому рівні з внутрішніми коливаннями 
організму, тобто спостерігаються резонансні явища 
(накладання хвиль одна на одну). При цьому створе-
ний могутній енергетичний потік рухається у тому на-
прямку, який було задано сигнальною системою.

Було підтверджено ефективність викори-
стання хвильових коливань при виконанні вправ 
різної складності. Так, при висі обома руками на 
перекладині з використанням зовнішніх коливань 
тіла й імпульсивних внутрішніх рухів підйом тіла на 
перекладину відбувається без докладання великих 
зусиль. Для вироблення спеціальної навички слід на 
підсвідомому рівні відчути момент злиття хвильових 
коливань, досягти резонансу у русі.

У перспективних дослідженнях процеси 
внутрішніх коливань на клітинному рівні можна роз-
глядати при інших впливах, які пов’язані з психомо-
торикою, та засобах, що спрямовані на відновлення їх 
синхронізації.
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Аннотации:
Рассмотрены теоретические основы 
и практические рекомендации по ис-
пользованию средств физической 
культуры при функциональных на-
рушениях шейно-грудного отдела 
позвоночника. В исследовании при-
нимали участие 30 студентов. До-
казано, что применение методики 
рефлекторной миорелаксации суще-
ственно снижает мышечный тонус, 
способствует восстановлению нор-
мального динамического стереоти-
па. Установлено, что предложенная 
двухфазность упражнения позволяет 
максимально эффективно растянуть 
и релаксировать мышцы-ротаторы 
шеи (в условиях минимизации корсе-
тирующего противодействия мышц-
разгибателей позвоночника).

Тарабріна Н.Ю. Оздоровча корекція 
фізичного стану студентів з функ-
ціональними порушеннями шийно-
грудного відділу хребта. Розглянуто 
теоретичні основи й практичні рекомен-
дації з використання засобів фізичної 
культури при функціональних порушен-
нях шийно-грудного відділу хребта. У 
дослідженні брали участь 30 студентів. 
Доведено, що застосування методики 
рефлекторної миорелаксации істотно 
знижує м’язовий тонус, сприяє від-
новленню нормального динамічного 
стереотипу. Установлено, що запропо-
нована двухфазність вправи дозволяє 
максимально ефективно розтягти й 
релаксувати м’язи-ротатори шиї (в умо-
вах мінімізації корсетируючої протидії 
м’язів-розгтначів хребта).

Tarabrina N.Yu. Health correction 
of bodily condition of students with 
functional violations neck-thoracal to 
the department of spine. Theoretical 
fundamental and practical recommendations 
on draft on funds of physical training are 
construed at functional violations of a 
cervicothoracic department of a backbone. 
30 students participated in research. It is 
proved that application of a procedure of a 
reflex myorelaxation essentially reduces a 
muscle tone, promotes recovering of a normal 
dynamic stereotype. It is established, that 
offered two-phasal nature of exercise allows 
to stretch and relax maximum efficiently 
muscles – rotators of a neck (in conditions 
of minimization lobing counteractions of 
muscles – extensors of a backbone).

Ключевые слова:
остеохондроз, мышечный тонус, 
коррекция.

остеохондроз, м’язовий тонус, корек-
ція.

osteochondrosis, myotonus, correction. 

Оздоровительная коррекция физического состояния  
студентов с функциональными нарушениями  

шейно-грудного отдела позвоночника
Тарабрина Н.Ю.

Крымский институт Национальной юридической академии Украины им.Я.Мудрого

Введение.1

Проблема здоровья студенческой молодежи на 
сегодняшний день как никогда актуальна. Решение 
дисгармоничного физического развития студентов 
видится в физическом воспитании, цель которого – 
повышение двигательной активности и улучшение 
здоровья студентов в целом. Физическая культура 
способствует гармонизации телесно-духовного един-
ства, обеспечивает биологический потенциал жизне-
деятельности организма, содействует проявлению вы-
сокого уровня социальной активности и творческого 
отношения к деятельности[1].

 Одной из острых проблем, которая стоит перед 
преподавателями физического воспитания, является 
ежегодное увеличение числа студентов отнесенных 
по результатам медицинских осмотров к специаль-
ной медицинской группе. Исследования заболевае-
мости среди студентов свидетельствуют о том, что в 
последние годы на первом месте стоят заболевания 
сердечно-сосудистой системы, на втором – опорно-
двигательного аппарата, на третьем – патология орга-
нов дыхания [4].

При работе со студентами специальной медицин-
ской группы особое внимание необходимо уделять 
учету индивидуальных особенностей, подбирать наи-
более целесообразный вид физической активности и 
определять формы занятий физической культурой, в 
первую очередь, определяя показания и противопо-
казания к выполнению тех или иных упражнений[3]. 
По данным Минздрава Украины около 90% студентов 
имеют нарушения осанки, из них 20% диагностиру-
ются как сколиоз, 30% как остеохондроз различных 
отделов позвоночника [4].

Все чаще и чаще в клинической практике звучит 
диагноз «остеохондроз». С годами мышцы и связки 
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теряют свой объем и эластичность, а, следовательно, 
перестают быть «транспортом», доставляющим не-
обходимые вещества и костям, и дискам. Питанию 
же костной ткани способствует сокращение мышц. 
Недостаток таких сокращений постепенно приводит 
к дегенеративно-дистрофическим изменениям, ко-
торые являются причиной остеохондроза, сколиоза, 
возникновению локально-мышечных гипертонусов, 
триггеров. Биомеханические основы развития выше-
перечисленных заболеваний предусматривают воз-
можность биомеханических способов лечения [5,7].

На современном этапе, среди средств профилак-
тики и коррекции структурно-функциональных на-
рушений позвоночника широкую популярность при-
обретают не медикаментозные способы повышения 
здоровья. Они основаны на естественных, природных 
рефлексах мио-висцерального и мио-соматического 
генеза, на мышечном растяжении. В основе этих ме-
тодик лежит способность мышц к расслаблению, ре-
лаксации [2,6]. 

Работа выполнена по плану НИР Таврическо-
го Национального университета им. Вернадского, 
г.Симферополь.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью настоящей работы являлось научно-

теоретическое обоснование и практическая реали-
зация возможностей комплексных физкультурно-
оздоровительных коррекций физического состояния 
студентов при структурно-функциональных наруше-
ниях шейно-грудного отдела позвоночника. 

Для достижения поставленной цели использова-
лись следующие методы исследования: педагогиче-
ское тестированние, метод активной тракционной ми-
орелаксации, электромиотонометрия, а также метод 
математической статистики.
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Таблица 
Инновационный метод «активной тракционно-ротационной миорелаксации»

№ Исходное положение Выполнение упражнения Методические 
рекомендации

1 2 3 4
1. «Часики»

И.п.- сед на полу «по- турецки», 
ноги согнуты в коленных 
суставах и скрещены на уровне 
голеней. Руки прямые, ладонями 
вверх подняты в стороны на 
уровне плеч.

Одновременно, ладонью правой руки 
обхватить левое колено, а левую 
выпрямленную руку ладонью вниз 
поднять вверх параллельно продольной 
оси позвоночника и наклониться в 
сторону на 45-50°.
Тракция: на выдохе потянуться левой 
рукой и макушкой вверх 3-5 раз в ритме 
60 раз/мин.
Ротация: на максимуме растяжения 
ротировать плечевой сустав активной 
поднятой руки назад, а опорной руки – 
вперед.

Плечевой сустав 
поднятой вверх руки 
к уху не поднимать 
(расстояние между 
плечевым суставом и 
ипсилатеральным ухом 
10-15 см). Здесь и далее 
чередовать тракционно-
ротационные 
упражнения по 3-5 
движений в каждой 
серии. Выдох звучный на 
максимуме растяжения.

 
2.

«Стрелец или стрелок»
- скручивание с отведением 
руки.
И.п. – сед на полу, ноги согнуты 
в коленных суставах, подошвы 
на полу, бедра разведены на 
20-40°, поясница прижата к 
полу (положение полулежа). 
Руки прямые, вытянуты 
вперед, ладонями развернуты 
вовнутрь. Шея согнута вперед, 
подбородок прижат к грудине.

Тракция: потянуться руками вперед 
и макушкой вверх 3-5 раз в ритме 60 
движ./мин. Затем перевести туловище 
в и.п. сидя (оторвать поясницу от 
пола), отвести прямую правую руку 
назад и зафиксировать ее в положении 
на уровне плеч. Голову максимально 
повернуть в сторону отведенной руки. 
Левая рука прямая спереди на уровне 
плеч. 
Ротация: при повороте туловища в 
бок (вправо) выполнить активное 
произвольное тянущее движение 
ладонями и плечевыми суставами в 
разновекторном направлении.

Отведение руки 
сопровождать поворотом 
головы в сторону руки. 
Дыхание произвольно. 
На максимуме 
растяжения выполнять 
звучный выдох.

3. Растяжка «Русалка»
И.п. – сед на полу, колени 
согнуты и скрещены (бедро 
правой ноги сверху). Правая 
рука ладонью опирается о пол 
сзади правого тазобедренного 
сустава, локоть чуть согнут. 
Левая рука прямая, заведена 
локтевым суставом за 
латеральную поверхность 
правого бедра и упирается в 
него предплечьем.

Тракция: потянуться макушкой 
максимально вверх.
Ротация: повернуть голову вправо и на 
выдохе ритмично ротировать плечевой 
пояс вправо, упираясь левой (опорной) 
рукой в коленный сустав.

То же упражнение 
выполнить для 
левой половины 
туловища. Чередовать 
контрлатеральные 
упражнения по 3-5 
поворотов.

4. «Кобра» – скручивание в упоре 
лежа на животе И.п. – лежа на 
животе, руки согнуты в локтях, 
ладони прижаты к полу на 
уровне плеч.

Отжаться руками от пола, поднять 
верхнюю часть туловища до уровня 
поясницы.
Тракция: подбородком потянуться 
вверх и на максимуме растяжения 
плавно повернуть голову в сторону до 
предела.
Ротация: в этом положении на выдохе 
ритмично ротировать плечевой пояс в 
сторону поворота головы – 3-5 раз.

Таз плотно прижат к 
полу. При возврате в 
положение тракции 
(голова прямо) 
максимально потянуться 
вверх подбородком и 
коснуться кончиком 
языка верхнего нёба, 
максимально растянув 
группу мышц передней 
поверхности шеи.

5. «Пловец»
И.п. – лежа на животе, руки 
лежат на полу перед головой, 
чуть разведены и согнуты в 
локтях. Ноги прямые, лежат на 
полу, широко разведены. 

Тракция: одновременно поднять 
на 5-10 см выпрямленные во всех 
суставах правую руку и левую ногу и 
ритмично потянуться в разновекторном 
направлении 3-5 раз.

Дыхание произвольное.
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Продолжение табл.
1 2 3 4

Лбом упереться в пол до 
чувства растяжения мышц 
задней поверхности шеи.

Ротация: затем опустить руку на пол. 
Согнуть в колене поднятую ногу и 
максимально завести ее за лежащую 
на полу контралатеральную ногу и 
коснуться стопой пола. В этом положении 
ротировать тазовый пояс вверх-назад, 
максимально отводя бедро поднятой ноги.

6. «Червячок»
И.п. – лежа на животе, 
руки лежат на полу, 
локтевые суставы согнуты, 
кисти со скрещенными 
пальца- ми ладонями вниз 
расположены перед лицом. 
Подбородком упереться 
в скрещенные пальцы 
кистей. Ноги прямые 
вместе, носки натянуты.

Тракция: потянуться макушкой вперед-
вверх до чувства максимального 
растяжения мышц задней поверхности 
шеи, а пятками – в противоположном 
векторном направлении. 
Ротация: затем согнуть туловище 
в поясничном отделе вправо, чуть 
приподнимая пояс верхних конечностей, и 
обе прямые
ноги максимально занести в сторону 
сгибания. Чередовать сгибание туловища 
вправо и влево. Комбинировать с 
тракцией.

При боковых сгибаниях 
положение рук и 
подбородка не менять. 
Ноги не разводить.

7. «Пила»
И.п. – сед на полу, прямые 
ноги разведены под углом 
90° (стопы «на себя»),руки 
в стороны на уровне плеч. 

Тракция: на вдохе – потянуться левой 
рукой к правой ноге. Одновременно 
предельно округляя спину, стараться 
коснуться подбородком грудины. Правая 
рука максимально отведена назад. 
Ротация: развернуть туловище вправо: 
максимально отвести правую руку назад, 
затем, наклоняясь вперед, потянуться 
левой рукой к стопе правой ноги.

Чередовать наклон вперед 
(тракцию) с касанием 
рукой контралатеральной 
ноги (ротацией) по 3-5 раз 
в каждой продольной и 
ротационной серии вправо 
и влево. При выпрямлении 
туловища – вдох, при 
наклонах – прерывистые 
выдохи.

8. «Отведение»
И.п. – лежа на боку, ноги 
согнуты в тазобедренном 
и коленном суставах под 
углом 90°. Руки на уровне 
плеч, кисти обхватывают 
локтевые суставы спереди.

Тракция: максимально округлить спину 
кзади – 3-5 раз. 
Ротация: выпрямляя верхнюю руку в 
локте, максимально отвести ее назад 
(голову повернуть в сторону поворота 
руки). При отведении активной 
руки кисть другой руки продолжает 
удерживать ее локоть и, таким образом, 
контралатеральная рука пассивно следует 
за активной.

На выдохе ритмично 
потянуться активной 
рукой к полу (следить 
за положением таза – 
от пола не отрывать и 
не ротировать вслед за 
активной рукой).

9. «Олень»
И.п. – сед на пятках, 
стопы оттянуты. Руки 
прямые на ширине 
плеч, вытянуты впереди 
туловища, супинированы 
вверх ладонями, пальцы 
максимально разведены.

Тракция: наклониться вперед до упора 
лбом в колени (руки вытянуты вперед), и 
в этом положении максимально округлить 
спину кзади. 
Ротация: из этого положения ротировать 
туловище вправо и влево, попеременно 
поднимая то правую, то левую руку и 
отводя кзади одноименный плечевой 
сустав.

Дыхание произвольное. 
Повторять сериями по 3-5 
раз в каждую сторону.

10. «Тубус» 
И.п. – стоя на коленях в 
упоре, колени разведены на 
ширине плеч.

Тракция: поднять выпрямленные 
ипсилатеральные руку и ногу параллельно 
полу и ритмично потянуться в 
разновекторном направлении 3-5 раз. 
Ротация: затем довести активную руку за 
опорную и положить ее на пол ладонью 
вверх (плечевой сустав ложится на пол). 
Ногу опустить и прижать к опорной.

Для усиления эффекта 
ротации активной 
рукой можно обхватить 
ягодичные мышцы 
опорной половины 
тазового пояса и ритмично 
ротировать туловище 3-5 
раз.
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Результаты исследований.
На кафедре медико-биологических основ фи-

зической культуры и спорта ТНУ им. Вернадского 
разработан и запатентован комплекс упражнений, 
основанных на активной тракционно- ротационной 
миорелаксации (АТРМ) зон С3-Th8 (Заявка на изо-
бретение № 200908521 от 13.08.2009. Мельниченко 
Е.В.,Тарабрина Н.Ю.«Засіб звіщення координаційні 
спосібності у спортсменів (в умовах вестибулярних 
навантажень»). 

 В основу изобретения была положена задача эф-
фективного метода растяжения мышц-ротаторов и 
разгибателей позвоночного столба для улучшения 
трофики и иннервации мышц шеи и верхнего плече-
вого пояса.

 В инновационном методе «активной тракционно-
ротационной миорелаксации» (АТРМ) поставленная 
задача решалась таким образом, что в определенных 
фиксированных позах студент выполнял двухфазное 
движение: ступенчато возрастающую активную трак-
цию паравертебральных мышц с продольным направ-
лением волокон, а затем на максимуме продольного 
растяжения проводили активную ротацию тулови-
ща вправо и влево, эффективно растягивая мышцы-
ротаторы в условиях снижения противодействия про-
дольных мышц (таблица).

Для объективизация феномена миорелаксации при 
помощи элетромиотонометра измеряли величину мы-
шечного тонуса до и после комплекса АТРМ в симме-
тричных паравертебральных точках VG15 – «я-мэнь» 
, TR15 – «тянь-ляо», V46 – «гэ-гуань» у 30 студентов 
КЮИ НЮАУ им. Я.Мудрого.

Так, по сравнению с интактным состоянием, после 
применения комплекса АТРМ, направленного на сниже-
ние тонуса паравертебральных мышц в сосудистой реф-
лексогенной зоне шейно-грудного отдела позвоночника, 
тонус мышц снизился в указанных точках с 26,6±3,1 ед. 
до 19,8±2,4 ед., с 33,4±1,3 ед. до 25,6±0,9 ед., с 41,7±1,4 
ед. до 32,7±1,3 ед. (р<0,005), соответственно.

Следует отметить, что у студентов, в связи с преоб-
ладанием гиподинамии, недостаточной двигательной 
активности, как правило, наблюдаются разного рода 
функциональные нарушения позвоночных двигатель-
ных сегментов и аппарата их нейро-вегетативного 
обеспечения в форме локальных мышечных гипер-
тонусов (ЛМГ), нестабильности и дегенеративных 
изменений паравертебральных тканей [5,7]. Можно 
полагать, что нормализация тонуса мышц (или сни-
жение выраженности ЛМГ) манифестируется в ми-
нимизации отрицательных рефлекторных влияний 
проприорецепторов проекционных соматических зон 
на внутренние органы по путям мио-висцеральных 
рефлексов[8].

Причинно-следственная связь между существен-
ными признаками изобретения и достигаемым ре-
зультатом вероятно такова: всякое растяжение мышцы 
сопровождается механическим раздражением про-
приорецепторов и является рецептивным сигналом 
инициации стрейч-рефлекса. С шейной проприоцеп-
тивной зоны мышц инициируются шейно-тонические 

рефлексы и рефлексы Магнуса-Клейна, регулирую-
щие тонус шеи и конечностей в зависимости от пово-
рота головы. Направленное дозированное использо-
вание такого проприоцептивного кортико-петального 
потока в методе АТРМ позволяет корректировать то-
нус мышц-антагонистов в условиях его нарушений 
(в частности, при остеохондрозе, а также при функ-
циональных гипермиотонусах С3-Тh8 ) [8]. Следствием 
гармонизации рецепроктных отношений мышц шеи и 
верхнего плечевого пояса является улучшение их ко-
ординационных и силовых возможностей.

Выводы. 
Метод оздоровительной коррекции функциональ-1. 
ного состояния шейно-грудного отдела – т.н. «ак-
тивная тракционно-ротационная миорелаксация» 
(АТРМ) отличается от множества методик ЛФК 
тем, что предложенная двухфазность упражнения 
позволяет максимально эффективно растянуть и 
релаксировать мышцы-ротаторы шеи (в условиях 
минимизации корсетирующего противодействия 
мышц-разгибателей позвоночника).
Для студентов, имеющих функциональную несо-2. 
стоятельность шейно-грудного отдела (остеохон-
дроз, локальные уплотнения, триггеры) рефлек-
торно повышающие тонус мышц шеи и верхних 
конечностей, рекомендуется выполнять комплекс 
АТРМ для нормализации деятельности рефлектор-
ного аппарата спинного мозга, для восстановления 
нормального динамического стереотипа.
Данную методику рекомендуется использовать ре-3. 
гулярно как в учебном процессе, так и при само-
стоятельных занятиях в лечебно-профилактических 
целях.
Перспективы дальнейших исследований. Получен-

ные нами данные были проанализированы с целью 
дальнейшего изучения целесообразности применения 
метода АТРМ в связи с кардио-васкулярными взаимо-
действиями. 
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Анотації:
Розглянута залежність 
результатів виконання конкретної 
спортивної вправи від психічного 
стану спортсмена. У дослідженні 
приймали участь 24студенти. 
Спортсмени виконували шість 
видів змагальних вправ: біг 100м, 
біг 110м з бар’єрами, стрибки в 
довжину, у висоту із жердиною 
та штовхання ядра. Показано, 
що перед вправами відповідного 
напряму діагностичні показ-
ники у спортсменів міняються 
адекватно основним вимогам, 
які диктуються цими вправами. 
Установлено, що результати ви-
конання фізичних вправ зале-
жить від адекватності установки

Титович А.О. Зависимость результатов вы-
полнения спортивных упражнений от пси-
хического состояния студентов, которые за-
нимаются спортом. Рассмотрена зависимость 
результатов выполнения конкретного 
спортивного упражнения от психического 
состояния спортсмена. В исследовании 
принимали участие 24студента. Спортсмены 
выполняли шесть видов соревновательных 
упражнений: бег 100г, бег 110г с барьерами, 
прыжки в длину, в высоту с шестом и толкание 
ядра. Показано, что перед упражнениями со-
ответствующего направления диагностические 
показатели у спортсменов меняются адекват-
но основным требованиям, которые диктуются 
этими упражнениями. Установлено, что резуль-
таты выполнения физических упражнений за-
висят от адекватности установки.

Titovich A.O. Dependence of outcomes 
of executing of sports exercises on 
mental condition of students which go 
in for sports. Dependence of outcomes 
of executing of concrete sports exercise 
on mental condition of the sportsman 
is construed. 24 students participated 
in research. Sportsmen discharged six 
kinds of competitive exercises: run 100г, 
run of 110 meters with barriers, broad 
jumps, in height with the sixth and a 
jolting of a nucleus. It is exhibited, that 
before exercises of the relevant direction 
diagnostic parameters at sportsmen 
vary adequately to the basic demands. 
It is established, that outcomes of 
executing of physical exercises depend 
on adequacy of setting.

Ключові слова:
психічні стани, психологічна 
установка, тренувальний про-
цес, індивідуальний підхід.

психические состояния, психологичес-
кая установка, тренировочный процесс, 
индивидуальный подход.

mental conditions, psychological setting, 
training process, individual approach.

Залежність результатів виконання спортивних вправ  
від психічного стану студентів, що займаються спортом

Тітович А.О.
Харківська державна академія фізичної культури

Вступ.1

На сьогоднішній день не викликає сумніву по-
ложення про те, що передзмагальні психічні стани 
спортсмена детермінують психічну готовність його 
до змагань. Показано також, що конкретні признаки 
психічних станів, які викликають позитивний або не-
гативний вплив на успішність рухових спортивних дій 
обумовлені особливістю виконуємих вправ, умовами 
їх виконання та змістом задач тренувального заняття.

При визначенні дослідниками дій передзмагаль-
них психічних станів спортсменів їх увага більшою 
мірою була зосереджена на пошуку загальних 
закономірностей і ознак, які дозволяють виявляти 
психічну готовність спортсмена до змагань у будь-
якому виді спорту. Хоча цілком ймовірно уявити, що 
психічні стани, що обумовлюють успішну спортивну 
діяльність, будуть різними не тільки в різних її ви-
дах, але і при вирішенні різних задач, які включені в 
одну і ту ж діяльність. В зв'язку з цим актуальність 
дослідження діяльнісних детермінант психічних 
станів у тренувальному процесі очевидна.

Починаючи з середини минулого століття увага 
психологів спорту була зосереджена на аналізі особли-
востей передзмагального стану спортсменів. Так А.Ц. 
Пуні виділив три форми передстартових станів: бойову 
готовність (оптимальний емоційний стан), передстар-
тову лихоманку і передстартову апатію (несприятливі 
емоційні стани). Пізніше цим же автором була вислов-
лена думка про те, що передстартовий стан є наслідком 
певного відношення спортсмена до змагань.

В цій низці наукових праць було розроблено ряд 
положень, які висвітлювали обумовленість досяг-
нень у змаганнях психічними станами спортсменів. 
Але з часом стало зрозуміло, що можливості успішно 
виступати у змаганнях ″куються″ у тренувальному 
процесі. Мається на увазі можливість контролювати 
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свій передзмагальний стан як вирішальний чинник у 
тому в якій мірі спортсмен концентрує свої зусилля 
на перемозі. В зв'язку з цим E. Hahn [6] підкреслив, 
що успішно контролювати передзмагальний стан 
можливо лише після того як навчишся контролю за 
психічним станом у процесі тренування.

Але на жаль і до сьогоднішнього дня значних 
досліджень взаємозв'язку психічного стану спортсменів 
і результатів їх тренувальної діяльності недосталь. 
Хоча, ще у 1985 році А.А. Крилов і В.К.Сафонов 
писали, що центральною проблемою врахування 
психічних станів організації управління тренуваль-
ним процесом є діагностика і оцінка психічного стану 
спортсменів [4]. При цьому необхідно пам'ятати, що 
про психічний стан спортсмена не можливо судити 
за допомогою окремих психологічних, фізіологічних, 
біохімічних та інших показників, тому що вони, як 
правило, в діяльності проявляються разом. В цьому 
відношенні справедливо відмічають Л.Г Дикая і В.А. 
Чурсина «суб'єкт не здійснює діяльність ізольованими 
якостями, процесами і станами».[2].

Саме тому, врахування багатокомпонентності, 
поліфункціональності і поліструктурності психічного 
стану, його рекомендують діагностувати комплек-
сно, виявляючи одночасово три його основних 
компонента: усвідомлюємих (когнітивних), рухо-
вих (поведінкових, діяльністних) і вегетативних 
(фізіологічних, біохімічних) [3].

Робота виконана за планом НДР Харківської 
державної академії фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – виявити залежність 

результатів виконання конкретної спортивної вправи 
від психічного стану спортсмена.

Організація та методи дослідження. В 
дослідженні приймали участь студенти (n=24) 
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Сумського, Київського та Харківського педагогічних 
університетів, що займаються легкою атлетикою 
(багатоборці).

У даному дослідженні спортсмени виконували 
шість видів змагальних вправ: біг 100м, біг 110м з 
бар’єрами, стрибки в довжину, у висоту із жердиною 
та штовхання ядра.

Реалізацію мети здійснювали використанням на-
ступних методів дослідження:

Теппінг-тест максимальний, він здійснювався 
завдяки використанню рахівника імпульсів. 
Досліджуємий повинен був виконувати рухи кистю 
по мінімальній амплітуді протягом 10с у максимально 
швидкому темпі

Динамометрія виконувалась за допомогою дина-
мометра ДПР-120. Досліджуємому пропонувалось 
три спроби – максимальний результат заносився у 
протокол.

Біоелектропотенціометрія [1]. Дану методику ви-
користовували для оцінки вегетативного компоненту 
психічного стану спортсменів.

Отримані кількісні дані оброблялись статистич-
но [5], а в тексті статті результати представлялись 
не в абсолютних величинах, а відповідно їх рангу. В 
процесі ранжирування застосовувалась 6-ступенева 
шкала, що відповідає кількості виконаних студентами 
вправ. Перший ранг був присвоєний мінімальному се-
редньому значенню кожного із показників, а шостий 
ранг-максимальному.

Результати дослідження та їх обговорення. 
На першому етапі експерименту враховувались по-

казники, що отримувались лише перед тими спробами, 
перед якими спортсмени мали завдання діяти на по-
вну силу, тобто «на максимальний результат». Важли-
во також підкреслити, що при діагностиці психічного 
стану спортсменів, як передумови для оцінки його 
адекватності майбутньої діяльності, необхідно враху-
вати, що застосовувані тести і показники отримані за 
допомогою ї використання по-різному інформативні. 
А саме, це залежить від того, які конкретні рухові дії 
доведеться виконувати спортсмену і як він повинен 

ці дії виконувати: з максимальною інтенсивністю або 
точністю, «на техніку», «до відказу» і т.д.

Виходячи з даних представлених на рисунку мож-
на підкреслити, що найбільші показники (6 ранг) з 
динамометрії десятиборці демонструють перед штов-
ханням ядра. Пояснити це можна наступним чином: 
штовхання ядра більше інших видів у десятибор'ї 
вимагає прояву сили, тому перед виконанням цієї 
вправи у спортсменів актуалізується установка на 
максималізацію зусиль. Це можливе результаті дії 
зафіксованої упродовж великої кількості трену-
вальних занять установки, що для штовхання ядра 
необхідна сила.

Найбільший темп рухів (за даними Теппінг – 
тесту-5,5ранг) виявлено перед бігом на 100м та 110 з 
бар’єрами. Ці вправи пред’являють найбільш високі 
вимоги до швидкості і тому це віддзеркалюється у 
спортсменів у відповідній установці, як важливому 
компоненті майбутньої діяльності спортсмена. Тобто 
психічний стан спортсмена, ще до виконання вправи за 
конкретними вимогами, обумовлює його готовність до 
прояву саме тих якостей, які будуть найголовнішими 
у виконанні цієї вправи.

Максимальний рівень вегетативної активності 
(за показниками біоелектропотенціометрії – 6 ранг) 
виявлено у студентів перед виконанням стрибка з 
жердиною. Це обумовлюється тим, що ця вправа в 
більшому ступені ніж інші для десятиборців є трав-
монебезпечною. Саме тому перед виконанням цієї 
вправи у спортсменів спостерігається емоціональний 
підйом, що проявляється в значному підвищенні 
біоелектричної активності шкіри.

За виваженістю установки на максималізацію 
зусиль досліджені види десятибор’я ранжуются в 
наступній послідовності: штовхання ядра, стрибки з 
жердиною і в довжину, біг на 100м, стрибки у висоту 
та біг на 110м з бар’єрами.

Оцінка вираженості установки на максималізацію 
прояву швидкості ці вправи ранжуються інакше: біг 
на 100м і 110м з бар’єрами, штовхання ядра, стрибки 
у довжину, у висоту і з жердиною.

Рис. Показники динамометрії, теппінг – тесту і біоелектропотенціометрії  
перед різними видами легкоатлетичного десятибор’я:

1 – біг на 100м;  
2 – стрибки у довжину; 
3 – штовхання ядра; 
4 – стрибки у висоту; 
5 – біг на 110м з бар’єрами;  
6 – стрибки з жердиною.
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За біоелектричними показниками досліджені вправи 
легкоатлетичного десятибор’я ранжуються наступним 
чином: стрибки з жердиною, біг на 100м, стрибки у ви-
соту, біг на 110м з бар’єрами, штовхання ядра та стриб-
ки у довжину. При умові об’єднання всіх показників 
легкоатлета перед виконання вправ, то виявляється, 
що найбільша сумарна активність проявляється перед 
бігом на 100м, а далі у такій послідовності: штовхан-
ня ядра, стрибки з жердиною, біг на 110м з бар’єрами, 
стрибки в довжину і в висоту.

Висновки.
Отримані данні дозволяють зробити наступні вис-

новки:
Показники, що характеризують рухову та вегета-1. 
тивну активність і одночасно моторні і енергетичні 
установки різни у одних і тих же спортсменів пе-
ред виконанням видів легкоатлетичних вправ. Це 
означає, по-перше, що виконання фізичних вправ 
обумовлюється психічним станом спортсмена, 
тобто від того наскільки адекватна майбутнім діям 
установка на них, залежить кінцевий результат їх 
виконання. А, по-друге, тренувати, вивчаючи впра-
ви, треба не тільки нервово-м’язовий апарат, а і 
свою психологічну сферу, кожний раз перед вико-
нанням конкретної вправи створювати установку 
на максимально якісне її виконання, чітко уявля-
ти, що потребує її виконання: сили, швидкості або 
спокійного стану.
Під час оцінки психічного стану спортсменів у 2. 
кожному конкретному випадку, перед кожною кон-
кретною вправою треба врахувати вплив на них 
установок, що спонтанно формуються у зв’язку з 
вимогами тренувальної діяльності.

Для практичного забезпечення підготовки 3. 
спортсменів необхідно ще до виконання спортив-
них справ знати, чи готовий до цього спортсмен. 
Тому виявлення ознак психічних станів, допоможе 
підвищити ефективність тренувального процесу, 
своєчасно внести корекцію в психологічний стан 
спортсмена, або у вимоги до нього, або в план тре-
нувального заняття.
Перспективою подальших досліджень має бути 

виявлення можливостей діагностики психічних станів 
спортсменів у інших видах спорту та пошук шляхів 
управління ними.
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Анотації:
Розглянуто оцінку і аналіз рухової 
активності студентів. Показано 
значущість рухової активності у 
формуванні здорового способу 
життя студентів. У дослідженні 
використано дані анкетного опиту-
вання студентів вищого навчально-
го закладу. Виявлені фізкультурно-
спортивні пріоритети студентів 
повинні братися до уваги при 
розробленні програми фізичного 
виховання. Виявлено широкий 
спектр причин, що перешкоджають 
заняттям. Ці причини варто розгля-
дати під час індивідуальної роботи 
з кожним студентом. Доведено, що 
рухова активність впливає на фор-
мування стійких навичок здорового 
способу життя студентів. 

Троценко В.В. Влияние двигательной 
активности на формирование стойких 
навыков здорового образа жизни сту-
дентов высших учебных заведений. Рас-
смотрена оценка и анализ двигательной 
активности студентов. Показана значимость 
двигательной активности в формировании 
здорового образа жизни студентов. В иссле-
довании использованы данные анкетного 
опроса студентов. Выявлены физкультурно-
спортивные приоритеты студентов должны 
браться во внимание при разработке про-
граммы физического воспитания. Выяв-
лен широкий спектр причин, которые пре-
пятствуют занятиям. Эти причины следует 
рассматривать во время индивидуальной 
работы с каждым студентом. Доказано, что 
двигательная активность влияет на форми-
рование стойких навыков здорового образа 
жизни студентов. 

Trotsenko V.V. Influence of motive ac-
tivity on forming proof skills of healthy 
life style of students of higher educa-
tional establishments. The estimation 
and the analysis of impellent activity of 
students is considered. The importance 
of impellent activity in forming healthy life 
style of students is shown. In research 
the data of questionnaire of students are 
used. Sports priorities of students are re-
vealed should undertake in attention by 
development of the program of physical 
training. The wide spectrum of the rea-
sons which interfere with exercises is 
revealed. These reasons should be con-
sidered during individual work with each 
student. It is proved that impellent activ-
ity influences forming of proof skills of a 
healthy way of life of students. 

Ключові слова:
рухова активність, студенти, 
здоровий спосіб життя, мотива-
ція до занять.

двигательная активность, студенты, 
здоровый образ жизни, мотивация, к заня-
тиям.

motive activity, students, healthy life 
style, motivation, to employments.

Вплив рухової активності на формування стійких навичок 
здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів

Троценко В.В.
Державний вищий навчальний заклад  

«Переяслав-Хмельницький держаний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Вступ.1

Аналіз науково-методичної літератури (3, 4, 6) 
свідчить, що сучасні умови життя вимагають від 
вищих навчальних закладів пошуку оптимальних 
шляхів підготовки висококваліфікованих фахівців з 
високим рівнем конкурентоспроможності в умовах 
ринкової економіки. З огляду на це молоді фахівці 
повинні адаптовуватися до нових умов праці, удоско-
налюючи власні професійні знання, розвиваючи висо-
ку працездатність, фізичне здоров'я.

Накопичені за останні роки дані вітчизняних 
науковців (С.М.Канішевський, Круцевич Т.Ю., Огірко 
І.В. та ін.) свідчать про недостатній рівень “фізкультурної 
освіченості” студентів, які не вирізняють таких понять, як 
“сутність здоров’я”, “здоровий спосіб життя”, “роль рухової 
активності” у формуванні здорового способу життя. 

У свідомості більшості студентів рухова активність 
не є тим чинником здорового способу життя, що 
інтегрує інші чинники – харчування, раціональний 
графік праці і відпочинку, гігієну й ін. Це зумовлено 
низькою мотивацією до занять фізичною культурою, 
дотримання здорового способу життя і недостатньою 
ефективністю сучасної організації фізичного вихован-
ня студентів, яка не забезпечує не тільки оздоровчих, 
але й розвиваючих впливів

Робота виконана за планом НДР державного ви-
щого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – вивчити вплив раціональної 

рухової активності на формування стійких навичок 
здорового способу життя студентів. 

Поставлена мета передбачає виконання таких завдань:
Зробити оцінку і аналіз рухової активності 1. 
студентів. 

© Троценко В.В., 2010

Визначити значущість рухової активності у 2. 
формуванні зорового способу життя студентів.
Результати дослідження  та їх обговорення. 
Вивчення процесу організації фізичного виховання, 

характеру попередньої рухової активності студентів, 
дало можливість визначити їх значущість у формуванні 
стійких навичок здорового способу життя. 

На момент проведення соціологічного опитування 
39% студентів (31% дівчат і 45% хлопців) відповіли ствер-
дно на питання про свої заняття фізичною культурою 
(табл.1). Більшість же студентів 56% (65% дівчат і значно 
менша кількість хлопців 48%) декларативно ствердили 
про несистематичність відвідування занять з фізичної 
культури. Незначна кількість студентів відповіли, що 
зовсім не займаються фізичною культурою. 

Наведені дані опитування студентів звичайно є 
суб'єктивними, однак за їхньою допомогою можна 
скласти загальне уявлення про рівень участі студентів 
у заняттях фізичною культурою .

Студенти реально оцінюють достатність часу, що 
приділяється заняттям фізичної культури (рис. 1).

Встановлено, що більшість студентів — 42% (45% 
дівчат і 39% хлопців) витрачають небагато часу на за-
няття фізичною культурою. 29% вважають, що затрача-
ють достатню кількість часу на заняття. Якщо взяти до 
уваги те, що 5% студентів оцінюють своє ставлення до 
часу, який використовують на заняття фізичною культу-
рою як більше, ніж достатньо, то в сумі ми отримаємо 
34% (29% + 5%). Цей показник не узгоджується з от-
риманими раніше відомостями про те, що лише 10% 
студентів систематично займаються фізичною культу-
рою. Причиною такого ставлення до фізичної культу-
ри здебільшого слугує нерозуміння потреби у руховій 
активності, що кількісно складає 12-14 годин занять 
щотижня (Л. Я. Іващенко, 1989). У свідомість студентів 
важливо закласти потребу у руховій активності, 
бо це, насамперед, потреба організму, задля його 
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Таблиця 1.
Деклароване ставлення студентів до фізичної культури

Відповідь на питання:
Чи займаєтеся Ви фізичною 

культурою?

Середній показник Дівчата Хлопці

% % %
Так 39 35 45

Іноді 56 61 48
Ні 5 4 7

Рис. 1 Час, який студенти  
витрачають на заняття фізичним 
вихованням:

1 — більше, ніж достатньо;  
2 — достатньо;  
3 — недостатньо;  
4 — важко відповісти.

Рис. 2 Види рухової активності, які приваблюють  студентів:
1 — виконую ранкову гімнастику; 2 — плаваю; 3 — граю у волейбол; 4 — граю у футбол;  
5 — катаюся на велосипеді; 6 — займаюся оздоровчим бігом; 7 — займаюся ритмічною гімнастикою;  
8 — граю в бадмінтон; 9 — займаюся кульовою стрільбою; 10 — займаюся важкою атлетикою;  
11 – ходжу в турпоходи; 12 – катаюся на лещатах, ковзанах; 13 — займаюся іншими видами спорту і 
фізичними вправами.

раціонального функціонування. І не бажано, щоб рухо-
ва активність була нижчою, ніж її встановлює норма.

Тому більшість студентів 51% (53% —дівчаті 49% 
хлопців) відповіли, що відчувають необхідність за-
йматися фізичною культурою. Тоді ж 16% студентів 
такої необхідності не відчувають. Зазначимо, що 18% 
студентів вагалися, як саме відповісти на це запи-
тання, продемонструвавши тим самим свою низьку 
поінформованість про норми рухової активності.

Є цікавими  відповіді студентів про їхні цільові на-
станови на заняття з фізичної культури.

Перше, на що звернули студенти увагу у своїх 

відповідях це на підтримку і підвищення фізичної 
підготовленості, що асоціюється з поняттям “оздоров-
чий фітнес”. Це показник цільової спрямованості — 
40% відповідей поділено так: 24% відповідей дівчат і 
54% відповідей хлопців. У дівчат абсолютну перевагу 
має чинник зовнішньої форми (постави, фігури тіла, 
ходи) — 37% дівчат поставили цей чинник на перше 
місце, у хлопців цей чинник оцінений лише 25%.

Значно поступають перерахованим цільовим наста-
новам такі чинники, як поліпшення настрою в результаті 
занять (10%), гармонійний фізичний розвиток (9%), ба-
жання виглядати привабливим для іншої статі (6%).
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Для реалізації цих цільових настанов студенти 
воліли б займатися різними видами рухової активності, 
що свідчить про широке коло фізкультурно-спортивних 
інтересів студентів (рис 2).

Так, на перше місце студенти поставили волей-
бол, плавання, ранкову гімнастику (18, 16, і 16% 
відповідно). У жінок перевагу мають такі види рухової 
активності як ранкова гімнастика (20%), катання на 
велосипеді (18%), плавання (15%), волейбол (16%), 
ритмічна гімнастика (аеробіка) — 10%.

Хлопці перевагу віддають грі у волейбол (19%), 
плаванню (18%), футболу (16%).

Виявлені фізкультурно-спортивні пріоритети 
студентів повинні братися до уваги при розробленні 
програми фізичного виховання у вищому навчально-
му закладі.

Важливий і той факт, що в середньому 38% 
студентів (48% дівчат і 29% хлопців) не відвідували 
систематично заняття, не займалися якимось видом 
рухової активності до вступу в університет.

Серед причин, що перешкоджають систематично 
відвідувати заняття з фізичного виховання, студенти 
здебільшого (52%: з них  44% дівчат і 59% хлопців) 
називають недостатність вільного часу (рис. 3).

Це водночас підтверджує той факт, що рухова 
активність студентів не ввійшла в режим основної 
діяльності і відіграє роль додаткового факту щодо на-
вчання, побуту, розваг. Серед інших, менш значущих 
причин, що перешкоджають заняттям з фізичного 
виховання, студенти відзначають внутрішню 
неорганізованість (11% хлопці, 17% дівчат), відсутність 
сили волі (8%), низький рівень здоров'я (9%), недостат-
ню кількість спортивного приладдя для занять (7%).

Потрібно зазначити широкий спектр причин, що 
перешкоджають заняттям. Ці причини варто розгляда-
ти під час індивідуальної роботи з кожним студентом, 
особливо з тими студентами, які не зацікавлені у систе-
матичних відвідуваннях занять фізичною культурою.

Виявлено значні резерви для змістовного наповнен-
ня дозвілля студентів засобами рухової активності. 
Так, було досліджено, що у вільний час студенти хоч 
і вибирають заняття до вподоби, але кількісно рівень 
задіяності незначний.

Студенти у вільний час зайняті пасивними видами 
рекреації: прослуховуванням музики (38%), читанням 
художньої літератури (15%: 23% дівчат і 8% хлопців). 
Третє місце в структурі вільного часу студентів займа-
ють зустрічі з друзями (представниками протилежної 
статі) (15%: 6% дівчат, 23% хлопців).

Інші заняття, зазначені в анкеті як передбачувані 
відповіді, у кількісному відношенні не набирають 
навіть 5% кожне. Це стосується до таких, активних у 
руховому відношенні занять, як заняття спортом (4%), 
робота на садибній ділянці (3%) й ін.

Висновки.
Отримані дані свідчать про те, що шляхом 

раціонального вибору засобів фізичного вихован-
ня, що враховують фізкультурно-спортивні інтереси 
студентів, можлива побудова ефективної діючої си-
стеми фізичного виховання. Формування мотивації 
до занять з фізичного виховання, є реалізація мети за-
няття – це перспектива для подальшого удосконален-
ня організації і змісту фізичного виховання студентів 
педагогічних вищих навчальних закладів.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем впливу рухової 
активності на формування стійких навичок здорового 
способу життя студентів вищих навчальних закладів.
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Рис. 3. Причини, що перешкоджають заняттям з фізичного виховання

1 – мало вільного часу;  
2 – слабке здоров'я;  
3-недостатньо спортивних залів 
і інвентаря;  
4 – неорганізовані заняття;  
5 – нема зацікавлення і бажан-
ня;  
6 – не розумію потребу в за-
няттях;  
7 – не маю на те здібностей,  
      фізичних даних;  
8 – бажання є, але не до  
      фізкультури;  
9 – не можу через сімейні обста-
вини;  
10 – велике навантаження у 
вищому навчальному закладі;  
11 – лінивство;  
12 – бракує сили волі;  
13 – не можу себе змусити, хоча 
і розумію, що заняття потрібні;  
14 – інші причини.
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Аннотации:
Показаны возможности использо-
вания компьютерных технологий 
в системе подготовки борцов на 
начальном этапе. В эксперимен-
те принимали участие 10 высоко-
квалифицированных спортсменов, 
20 тренеров высшей категории, 10 
борцов вольного стиля первого года 
обучения. Обозначены направления 
повышения эффективности обу-
чения базовой технике двигатель-
ных действий юных борцов. Пред-
ставлена структура разработанной 
информационно-методической про-
граммы «Чемпион». Определена 
эффективность использования ин-
формационных технологий в обуче-
нии базовой технике двигательных 
действий в учебно-тренировочном 
процессе юных борцов.

Тупєєв Ю.В. , Бойко В.Ф.. Підвищення 
ефективності процесу навчання техніці 
рухових дій борців вільного стилю 
на етапі початкової підготовки з вико-
ристанням комп’ютерних технологій. 
В роботі викладені можливості вико-
ристання комп’ютерних технологій в 
системі підготовки борців на початково-
му етапі. В експерименті брали участь 
10 висококваліфікованих спортсменів, 20 
тренерів вищої категорії, 10 борців вільного 
стилю першого року навчання. Означені на-
прямки підвищення ефективності навчання 
базовій техніці рухових дій юних борців. 
Представлена структура розробленої 
інформаційно-методичної програми 
«Чемпіон». Визначена ефективність ви-
користання інформаційних технологій 
у навчанні базовій техніці рухових дій в 
навчально-тренувальному процесі юних 
борців.

Tupeev Y.V., Boyko V.F. Efficiency 
increasing of training process on 
basic technique of wrestler’s motor 
actions in free style at the initial stage 
with using of computer technologies. 
Possibilities of use of computer 
technologies in a system of preparation 
of fighters on a pioneering stage are 
exhibited. 10 competent sportsmen, 20 
trainers of the maximum grade participated 
in experiment, 10 fighters of a freestyle of 
the first grade level. Directions of raise of 
a learning efficiency base the mechanic 
of impellent operations of juvenile fighters 
designated. The frame of the designed 
informational – methodical program 
“Champion” is presented. Productivity of 
information technologies in training base 
the mechanic of impellent operations in 
training process of juvenile fighters is 
defined.

Ключевые слова:
компьютерные технологии, воль-
ная борьба, дидактика, техника.

комп’ютерні технології, вільна боротьба, 
дидактика, техніка.

computer technologies, free style 
wrestling, didactics, technique.

Повышение эффективности процесса обучения базовой технике 
двигательных действий борцов вольного стиля на этапе начальной 

подготовки с использованием компьютерных технологий
Тупеев Ю.В.,  Бойко В.Ф. 

Николаевский государственный университет имени В.А. Сухомлинского 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Введение. 1

Быстрый рост мирового уровня спортивного 
мастерства в борьбе, ее возрастающая динамичность, 
требуют пристального внимания к совершенствованию 
всех сторон подготовки, от которых зависит 
спортивный результат. Несмотря на значительные 
успехи теории и методики вольной борьбы [1, 3], 
в настоящее время еще далеко не исчерпаны все 
возможные резервы подготовки борцов. 

По мнению многих специалистов [5, 7] основой 
высоких спортивных достижений борцов является 
техника двигательных действия, которая формирует-
ся на начальном этапе подготовки и совершенствуется 
на протяжении всей спортивной карьеры спортсмена. 
Несмотря на значительные успехи теории и методики 
вольной борьбы, в настоящее время еще далеко не ис-
черпаны все возможные резервы подготовки борцов, 
особенно это касается начального этапа спортивной 
подготовки. 

Формирование техники двигательных действий 
юных борцов представляет одну из центральных про-
блем педагогического процесса. В настоящее время 
перед специалистами спортивной борьбы остро стоят 
вопросы разработки инновационных технологий обу-
чения базовым элементам техники.

Одним из направлений повышения эффективно-
сти обучения технике двигательных действий в про-
цессе спортивной тренировки является использова-
ние современных компьютерных технологий  [6, 14]. 
Мультимедиа-технологии представляют большой объ-
ем информационно-справочного материала, имеют 
возможность наглядно демонстрировать двигатель-
ные действия в виде видеофильмов или видеороли-

 Тупеев Ю.В.,  Бойко В.Ф., 2010

ков. Основными аргументами в пользу компьютерных 
технологий обучения являются индивидуализация, 
наглядность, интерактивность, возможность исполь-
зования комбинированных форм представления ин-
формации и реализация самостоятельного обучения, 
что в конечном итоге сказывается на скорости и каче-
стве усвоения материала [6]. 

Для повышения эффективности учебно-
тренировочного процесса юных борцов вольного стиля, 
по нашему мнению, представляет особый интерес разра-
ботка информационной мультимедиа-программы обуче-
ния базовым элементам техники двигательных действий. 

Несмотря на очевидную актуальность сформули-
рованной проблемы, специалисты до настоящего вре-
мени, к сожалению, не нашли оптимальных способов 
ее решения. 

Работа выполнена согласно плана научно-
исследовательской работы кафедры спортивных дис-
циплин Николаевского государственного университе-
та имени В.А. Сухомлинского.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – повышение эффективности фор-

мирования базовой техники борцов вольного стиля на 
этапе начальной подготовки с использованием ком-
пьютерных  технологий.

Задачи работы:
Определить последовательность обучения борцов 

вольного стиля базовым элементам техники на на-
чальном этапе обучения. 

Разработать компьютерную мультимедийную 
информационно-методическую программу «Чемпион». 

Разработать методические рекомендации, направлен-
ные на повышение эффективности обучения базовым 
элементам техники борьбы юных борцов с использова-
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нием компьютерной мультимедиа-программы «Чемпи-
он», и апробировать их в педагогическом эксперименте.

Методы исследования: анализ и обобщение дан-
ных специальной научно-методической литературы, 
квалиметрия, методы математической статистики.

Результаты исследования. 
Проблема последовательности обучения приемам 

является одной из недостаточно разработанных в 
теории и методике спортивной борьбы. В действующей 
системе подготовки борцов, для того, чтобы 
определить, каким элементам обучать, необходимо 
углубленное научное исследование содержания 
начального обучения в вольной борьбе. 

В связи с этим нами была проведена экспертная 
оценка при участии высококвалифицированных 
спортсменов (n=10) и тренеров высшей категории 
(n=20). Специалистам было предложено определить 
рекомендуемую последовательность обучения 
базовым элементам техники в стойке (10 приемов) и 
партере (5 приемов). 

По мнению экспертов, обучение базовой технике 
двигательных действий в стойке необходимо начинать 
с приема перевода рывком за руку и бедро, затем  
следует прием перевод рывком за руку с подсечкой 
дальней ноги и бросок наклоном с захватом за ноги. 
Четвертое и пятое место занимают приемы перевод 
захватом за ногу и бросок поворотом с захватом руки 
и одноименной ноги изнутри (мельница). Эксперты 
поставили технический прием бросок прогибом с 
захватом за руку и бедро сбоку (нырок под руку), в 
последовательности обучения, на шестое место, а 
бросок подворотом с захватом руки через плечо с 
подножкой, в свою очередь, – на седьмое. Восьмое 
место было определено за следующим элементов 
техники – бросок прогибом с захватом за руку и 
туловище с обвивом. Девятое и десятое место заняли 
следующие приемы: сваливание скручиванием с 
захватом рук с обвивом изнутри (отхват) и сваливание 
сбиванием с захватом руки и туловища с зацепом 
разноименной ноги снаружи. 

Необходимо отметить, что при проведении 
экспертизы методом предпочтения расчетное значение 
коэффициента конкордации составило 0,89. Поскольку 
p<0,05, то результатам проведенной экспертизы 
можно доверять, саму экспертизу можно считать 
состоявшейся, а мнения экспертов – согласованными 
(табл. 1).

По мнению экспертов, обучение базовой технике 
двигательных действий в партере необходимо 
начинать с приема переворот захватом двух рук сбоку, 
а затем следует переворот с захватом шеи из под плеча 
(рычаг). Прием бросок обратным захватом дальнего 

бедра стоит на третьем, а переворот с переходом и 
захватом за подбородок с ножницами и переворот 
скрещиванием голеней – на четвертом и пятом местах 
соответственно. Расчетное значение коэффициента 
конкордации в данном случае составило 0,87, что также 
позволяет говорить о достоверности полученных 
данных (p<0,05).

Организация учебно-тренировочного процесса 
по вольной борьбе и его содержание на первых 
двух годах обучения принципиальных различий 
не имеют. Естественное постепенное повышение 
тренировочных требований решает задачи укрепления 
здоровья учащихся, развития специфических качеств, 
необходимых в единоборствах, ознакомления с 
техническим арсеналом, привития любви к спорту 
и устойчивого интереса к дальнейшим занятиям 
вольной борьбой.

Начальная или «базовая школа» представляет 
исходный уровень базовой технической подготовки 
и предполагает освоение наиболее простых, но 
чрезвычайно важных элементов техники двигательных 
действий [4].

Опираясь на передовой научный опыт последнего 
десятилетия, мы придерживались точки зрения, что 
в области обучения технике двигательных действий 
следует ориентироваться на необходимость освоения 
многообразных подготовительных упражнений. Ни 
в коем случае не следует пытаться стабилизировать 
технику движений, добиваться стойкого двигательного 
навыка, позволяющего достигнуть определенных 
спортивных результатов, так как в это время у юных 
спортсменов закладывается техническая «база», 
предполагающая овладение широким комплексом 
разнообразных двигательных действий. 

При разработке методических рекомендаций 
мы учитывали, что на этапе начальной подготовки 
не должны планироваться тренировочные занятия 
со значительными физическими и психическими 
нагрузками, предполагающие применение 
однообразного, монотонного материала [13].

По нашему мнению, научно-методическую основу 
обучения юных борцов вольного стиля должно 
составлять целостное понимание процесса обучения 
как системы, интегрирующей достижения научных 
теорий с характеризующими ее составом, структурой 
и принципами, на основе которых она функционирует. 
Выбор адекватного пути разучивания техники 
двигательных действий определяется отношением 
субъективных и объективных факторов обучения.

Мы придерживались рекомендаций известных 
специалистов в области теории и практики борьбы [1, 5, 
7, 8, 9, 10, 12], в которых указывается, что обучать технике 

Таблица 1
Степень согласованности мнений специалистов при проведении  экспертизы методом предпочтения

Эксперты
Стойка Партер

Расчетное значение коэффициента конкордации
Тренеры 0,97 0,89

Спортсмены 0,86 0,75
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борьбы необходимо в соответствии с дидактическими 
принципами: сознательности и активности, наглядности, 
систематичности, доступности и прочности и др.

При организации процесса обучения базовой техни-
ке двигательных действий мы учитывали ряд условий: 

формирования двигательных представлений и раз-• 
учивания упражнения до уровня умения, с целью 
овладения разучиваемой единицы техники;
определения простейших элементов, входящих в • 
двигательный состав и служащих для построения 
базовой техники двигательного действия;
повышения эффективности формирования базовой • 
техники борцов на основе использования современ-
ных компьютерных мультимедиа-технологий;
соответствия кинематических характеристик дви-• 
жений целям подготовки и задачам этапа начальной 
подготовки; 
соблюдения безопасности процесса обучения, тре-• 
бующего акцентирования внимания на мероприя-
тиях, направленных на обеспечение безопасности 
обучаемых;
ознакомления с широким кругом спортивных дви-• 
жений, в основном из других видов спорта: акроба-
тики, подвижных и спортивных игр, легкой атлети-
ки и т.д. 

Обучение новичка начинается с последовательно-
го освоения технических приемов, в нашем случае это 
приемы, выделенные экспертами. Данные приемы мы 
использовали, в основном, как подводящие упражне-
ния при освоении программного материала ДЮСШ, 
ДЮСШОР.

Разработанные методические рекомендации обу-
чения базовой технике вольной борьбы включают в 
себя изучение: 1) элементов техники: основных поло-
жений борца; элементов маневрирования; атакующих 
и блокирующих захватов; 2) технику борьбы в стойке 
и партере. 

При разработке рекомендаций мы учитывали, что 
неправильное движение или положение одной части 
тела нередко является следствием неправильного дви-
жения и положения другой.

Модуль «обучение техники двигательных дей-
ствий в стойке» включал следующие приемы:  пере-
вод рывком за руку и бедро, перевод рывком за руку с 
подсечкой дальней ноги, бросок наклоном с захватом 
за ноги, перевод захватом за ногу, бросок поворотом с 
захватом руки и одноименной ноги изнутри (мельни-
ца), бросок прогибом с захватом за руку и бедро сбоку 
(нырок под руку), бросок подворотом с захватом руки 
через плечо с подножкой, бросок прогибом с захватом 
за руку и туловище с обвивом, сваливание скручива-
нием с захватом рук с обвивом изнутри (отхват), а так 
же сваливание скручиванием с захватом руки и туло-
вища с зацепом разноименной ноги снаружи.

Модуль «обучение приемов в партере» включал: 
переворот скручиванием захватом двух рук сбоку, 
переворот с захватом шеи из под плеча (рычаг), бро-
сок обратным захватом дальнего бедра, переворота с 
переходом и захватом за подбородок с ножницами и 
переворот скрещиванием голеней. 

Методические рекомендации были направлены 
также на формирование специальных умений и на-
выков: 1) сохранения статический и динамической 
устойчивости тела спортсменов в условиях противо-
борства; борьбы за захват; сохранения (удержания) за-
хватов; освобождения от захватов; уклонения (ухода) 
от захватов, их разрыва; 2) овладения простейшими 
элементами тактики борьбы; 3) воспитания волевых 
качеств.

В многочисленных современных публикациях до 
сих пор декларируются призывы о необходимости мо-
дернизации существующей системы подготовки юных 
спортсменов. Такая необходимость вызвана, прежде 
всего, тем, что применение традиционных организа-
ционных подходов к процессу спортивной подготовки 
не ориентировано на конкретного ребенка и тем самым 
не позволяет максимально эффективно развить инди-
видуальные особенности моторики занимающихся при 
одновременном укреплении их здоровья.

Компьютерные мультимедиа технологии обучения 
имеют ряд преимуществ перед традиционными подхо-
дами формирования техники двигательных действий. 
Основными аргументами в пользу компьютерных тех-
нологий обучения являются наглядность, интерактив-
ность, возможность использования комбинированных 
форм представления информации и реализация само-
стоятельного обучения, что в конечном итоге сказыва-
ется на скорости и качестве усвоения материала. 

Использование компьютерных дидактических мате-
риалов, моделирующих искусственную управляющую 
среду, обеспечивает возможность тренеру, во-первых, 
работать со значительно большим объемом дидактиче-
ских материалов, производя необходимую их выборку 
и компоновку; во-вторых, индивидуализировать трени-
ровочный процесс; в-третьих, постепенно накапливать 
и пополнять банк дидактических материалов. Одна из 
основных идей моделирования искусственной управ-
ляющей среды с использованием дидактических воз-
можностей информационных технологий заключается 
в следующем: компьютер как новое средство обучения 
позволяет моделировать средства обучения и, тем са-
мым, формировать информационную предметную сре-
ду традиционного обучения.

В процессе разработки мультимедийной 
информационно-методической системы, нами учиты-
вались принципы создания интерактивных обучаю-
щих программ:

принцип мультимедиа•  – спортсмен обучается быстрее 
посредством слов и изображений, чем только слов;
принцип пространственной близости•  – спортсмен 
воспринимает информацию лучше, когда слова и 
относящиеся к ним изображения находятся в про-
странственной близости;
принцип временной близости•  –  спортсмен лучше 
воспринимает слова и относящиеся к ним изобра-
жения, когда между ними нет большого промежутка 
во времени;
принцип индивидуальных различий•  – обучаемые с 
малым объемом предварительных знаний и обучае-
мые с высоким уровнем развития пространственно-
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го мышления показывают наивысшую результатив-
ность при использовании видеофрагментов [2].

Учитывая общедидактические принципы, мы при-
держивались частных принципов, которые связаны с 
внедрением современных мультимедиа-технологий в 
учебно-тренировочный процесс:

принцип приоритета целей обучения•  – предполагает 
соответствие содержания обучения предмету, адек-
ватность используемых методов, форм и средств до-
стижения поставленных целей и решения задач;
принцип преемственности•  современных информаци-
онных технологий традиционным методам и формам 
обучения. Согласно данному принципу внедрение 
современных информационных технологий рассма-
тривается с позиций усиления и расширения возмож-
ностей общеизвестных дидактических принципов;
принцип визуализации • обеспечивают видеоролики, 
которые позволяют спортсменам анализировать 
выполнение технических действий спортсменами 
высокой квалификации, акцентировать внимание на 
ошибках и способах их устранения;
принцип интерактивности и адаптивности • – по-
зволяет тренеру и спортсменам осуществлять про-
извольный переход от одного блока программы к 
другому, поиск разделов по содержанию, много-
кратный просмотр видеосюжетов в различных ре-
жимах и т.п. Это позволяет адаптировать созданную 
информационно-методическую систему к возмож-
ностям конкретного спортсмена [11].

Разработанная компьютерная мультимедийная 
информационно-методическая система «Чемпион» 
характеризуется блочной структурой.  

Разработанная компьютерная система позволяет 
создать комфортную среду как во время теоретиче-
ских занятий, так и в процессе тренировки за счет ви-
зуализации учебного материала, способствует освое-
нию практических навыков о правильной технике 
двигательных действий вольной борьбы. Практиче-
ский раздел направлен на формирование двигатель-
ных навыков базовых элементов техники и пред-
ставлен видеорядом из 14 видеороликов. Программа 
«Чемпион» дает возможность поискового воспроизве-
дения процесса исполнения упражнения с построени-
ем его динамического визуального ряда – от «кадра» к 
«кадру». Спортсмен развивает при этом способность 
логически воспринимать и оценивать пофазную пре-
емственность поз-положений тела спортсмена при 
выполнении технического элемента.

Ряд модулей информационно-методической си-
стемы «Чемпион» можно рассматривать в качестве 
«портфолио». «Портфолио» является не только совре-
менной эффективной формой оценивания качества 
тренировочной деятельности, но и помогает решать 
педагогические задачи:

поддерживать высокую мотивацию юных спортсменов;• 
поощрять их активность и самостоятельность, рас-• 
ширять возможности обучения и самообучения.

В процессе осуществления научно-поисковой рабо-
ты был проведен педагогический эксперимент с целью 
определения эффективности предлагаемых методиче-

ских рекомендаций. Данная часть исследования прохо-
дила в естественных условиях учебно-тренировочных 
занятий с сентября 2008 по май 2009 года. 

Для проведения педагогического эксперимента 
собственно-случайным отбором было сформирова-
но три группы спортсменов: две экспериментальных 
и одна контрольная, в каждую вошло по 10 борцов 
вольного стиля первого года обучения. 

Первая экспериментальная группа (ЭГ-1) тре-
нировалась согласно разработанных нами мето-
дических рекомендаций на основе использования 
информационно-методической программы «Чемпи-
он» (для демонстрации базовой техники двигатель-
ных действий перед началом учебно-тренировочных 
занятий использовался мультимедийный комплекс, в 
состав которого входит компьютер с информацион-
ной программой «Чемпион», видеопроектор и экран, 
3 раза в неделю по 15 минут). 

Вторая экспериментальная группа (ЭГ-2) трени-
ровалась согласно разработанных нами методических 
рекомендаций по освоению базовых элементов техни-
ки двигательных действий.

Контрольная группа тренировалась согласно учеб-
ной программе для ДЮСШ.

Изменение организационно-методических под-
ходов построения подготовки юных борцов вольного 
стиля ЭГ-1 на начальном этапе подготовки на основе 
использования возможностей информационных тех-
нологий, позволяет существенно обогатить и расши-
рить диапазон их двигательных умений и навыков, 
сократить количество ошибок при освоении базовых 
элементов техники, о чем свидетельствуют результа-
ты экспертной оценки специалистов, по сравнению со 
спортсменами ЭГ-2 и контрольной группы.

Выводы.
Результаты экспертных оценок указывают на тот 1. 
факт, что обучение технике двигательных действий 
в вольной борьбе должно начинаться с освоения 
следующих технических элементов: в стойке –  пе-
ревод рывком за руку и бедро, перевод рывком за 
руку с подсечкой дальней ноги, бросок наклоном с 
захватом за ноги, перевод захватом за ногу, бросок 
поворотом с захватом руки и одноименной ноги из-
нутри (мельница), бросок прогибом с захватом за 
руку и бедро сбоку (нырок под руку), бросок под-
воротом с захватом руки через плечо с подножкой, 
бросок прогибом с захватом за руку и туловище с 
обвивом, сваливание скручиванием с захватом рук 
с обвивом изнутри (отхват), а так же сваливание 
скручиванием с захватом руки и туловища с заце-
пом разноименной ноги снаружи
В партере – эксперты рекомендуют начинать обучать 

новичков технике с переворота скручиванием захватом 
двух рук сбоку, переворота с захватом шеи из под плеча 
(рычаг), броска обратным захватом дальнего бедра, 
переворота с переходом и захватом за подбородок с 
ножницами и переворот скрещиванием голеней. При 
проведении экспертизы методом предпочтения расчетное 
значение коэффициента конкордации составило 0,89, в 
то время как граничное значение находится в пределах 
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от 0,7 до 1 (Wгр≥0,7). Следовательно, результатам 
проведенной экспертизы можно доверять, саму 
экспертизу можно считать состоявшейся, а мнения 
экспертов согласованными, p<0,05.

Полученные данные позволяют создать четкое 
представление о последовательности обучения техни-
ке базовых элементов на начальном этапе многолетне-
го спортивного совершенствования в вольной борьбе. 

Разработанная компьютерная мультимедийная 2. 
информационно-методическая система «Чемпион» 
представляет собой структурированный и систе-
матизированный объем знаний, умений и навы-
ков, необходимый для освоения базовых элементов 
техники борцов вольного стиля. Мультимедийная 
информационно-методическая система «Чемпи-
он» характеризуется блочной структурой: «Теория 
борьбы», «Практика – основы техники двигатель-
ных действий» и «В здоровом теле здоровый дух». 
Данная программа позволяет создать комфорт-
ную среду, как во время теоретических занятий, 
так и в процессе тренировки за счет визуализации 
учебного материала, способствует освоению ба-
зовой техники двигательных действий. Учебный 
материал мультимедийной программы содержит 
два раздела: теоретический и практический. Тео-
ретический раздел состоит из самостоятельных, 
взаимосвязанных, оптимальных по величине бло-
ков информации: истории борьбы, о здоровом об-
разе жизни. Практический раздел направлен на 
формирование двигательных навыков базовым 
элементам техники и представлен видеорядом 
из 14 видеороликов. Созданная мультимедийная 
информационно-методическая система обладает 
высокой интерактивностью и адаптивностью.
Учитывая теоретические закономерности управ-3. 
ления педагогическим процессом, дидактические 
особенности обучения техники двигательных дей-
ствий юных борцов и эмпирические данные, разра-
ботаны методические рекомендации по обучению 
технике базовых элементов борцов вольного стиля 
на начальном этапе многолетней спортивной под-
готовки. Основой при создании последних послу-
жила определенная нами, на основании экспертных 
оценок, последовательность разучивания техники 
базовых элементов. Методические подходы началь-
ного обучения технике двигательных действий с 
использованием мультимедийной информационно-
методической системы «Чемпион» основываются 
на принципах направленности обучения на соз-
дание базовой школы техники; восхождение от 
абстрактного к конкретному при освоении спор-
тсменами двигательного умения; опережающего 
изучения борцов смыслового содержания разучива-
емого движения; планомерности и постепенности в 
организации процесса обучения; управляемости и 
подконтрольности процесса обучения. 
Отличительной особенностью предлагаемых реко-

мендаций является учет выявленных специфических 
отличий в кинематической структуре техники иссле-
дуемых элементов, динамики изменения биокинема-

тических характеристик техники с ростом спортив-
ного мастерства, а также решение задач укрепления 
здоровья юных спортсменов, развития специфиче-
ских качеств, необходимых в единоборствах, приви-
тия любви к спорту и устойчивого интереса к даль-
нейшим занятиям вольной борьбой.

Полученные данные свидетельствуют о том, что в 
ныне действующей программе для ДЮСШ по воль-
ной борьбе имеется существенный резерв для вклю-
чения информационных систем без ущерба для обще-
го освоения программного материала. 

Перспективы дальнейших исследований свя-
заны с расширением баз данных мультимедийной 
информационно-методической системы «Чемпи-
он» и разработкой технологии обучения технико-
тактическим действиям борцов вольного стиля второ-
го года обучения. 
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Аннотации:
Изучены реакции кровообращения 
до и после месячного цикла еже-
дневных тренировочных занятий. В 
эксперименте принимали участие 52 
спортсмена. Установлено, что исполь-
зование в период отдыха деятельно-
сти неутомлённых мышечных групп 
существенно меняет эффективность 
физической тренировки. Реализация 
посторонних по отношению к трени-
ровке влияний может оказаться ре-
гулятором тренировочного процесса. 
Эта регуляция проявляется в зависи-
мости от интенсивности применяемых 
активирующих воздействий облегчая 
или утяжеляя процесс тренировки. 
Под влиянием включающихся в тре-
нировочный процесс. активирующих 
воздействий функции кровообраще-
ния и дыхания претерпевают адекват-
ные изменения.

Ходінов В.М. Адаптаційні ефекти, 
що характеризують зміни реакцій 
кровообігу й подиху під впливом тре-
нувальних занять із використанням 
різних активуючих впливів. Вивчено 
реакції кровообігу до й після місячного 
циклу щоденних тренувальних занять. 
В експерименті брали участь 52 спор-
тсмена. Установлено, що використан-
ня в період відпочинку діяльності не-
стомлених м'язових груп істотно міняє 
ефективність фізичного тренування. 
Реалізація сторонніх стосовно тренуван-
ня впливів може виявитися регулятором 
тренувального процесу. Ця регуляція 
проявляється залежно від інтенсивності 
застосовуваних активуючих впливів по-
легшуючи або ускладнюючи процес тре-
нування. Під впливом включених в тре-
нувальний процес активуючих впливів 
функції кровообігу й подиху перетерплю-
ють адекватні зміни.

Chodinow W.N. Effects of adaptive 
organism which are characterised 
by the changes in blood circulation 
and respirations under the impact of 
physical activities using a wide variety 
of activating factors. Responses of 
circulation before and after a month 
cycle of daily training exercises are 
investigated. 52 sportsmen participated 
in experiment. It is established that use 
in repose period of activity of unwearied 
muscular groups essentially changes 
efficiency of physical aging. Realization 
outside in relation to aging of effects can 
appear the governor of training process. 
This regulation is exhibited depending 
on intensity of applied labilizing effects 
facilitating or loading process of aging. 
Under effect powered up in training 
process. Labilizing effects of function 
of a circulation and respiration undergo 
adequate fluctuations.

Ключевые слова:
адаптация, кровообращение, трени-
ровка, регуляция.

адаптація, кровообіг, тренування, регу-
ляція.

acclimatization, circulation, aging, 
regulation.

Адаптационные эффекты, характеризующие изменения реакций 
кровообращения и дыхания под влиянием тренировочных занятий 

с использованием различных активирующих воздействий
Ходинов В.Н.

Радомская политехника 
Институт развития человека университета „Украина”

Введение.1

Так как до сего времени изучение вопросов физио-
логии активного отдыха (АО) почти совершенно не 
выходило за пределы феномена Сеченова, то целый 
ряд важных в теоретическом и практическом отноше-
нии вопросов этой проблемы остался невыяснённым. 
Если учесть, что физическая тренировка представля-
ет собой мощный и широко распространенный метод 
развития функциональных возможностей организма 
[4, 5, 6], используемый не только в спорте [5, 8, 10], но 
и в оздоровлении организма, лечении и профилактике 
заболеваний [1, 3, 9], то влияние взаимодействия АО 
с тренировочным процессом представляет особый ин-
терес. Возможность за счет АО стимулировать восста-
новительные процессы в режиме тренировочных на-
грузок может значительно облегчить их применение. 

Следует иметь в виду также и то, что физическая 
тренировка, обеспечивающая долговременную адап-
тацию, отличается по своему влиянию от АО, кото-
рый характеризуется противоположным воздействием 
[2, 3]. Вот почему развитие и внедрение возможности 
в определенном смысле «совмещения» эффектов АО 
и физической тренировки представляется столь ак-
туальным. Особенно актуально такое изучение для 
украинской науки, которая еще в 50-70-х годах про-
шлого столетия занимала ведущее место в разработке 
вопросов АО.

Работа выполнена по плану НИР института разви-
тия человека университета „Украина”.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Реакции кровообращения, связанные с развити-

ем тренировочного эффекта, изучали до и после ме-
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сячного цикла ежедневных тренировочных занятий, 
проведенных на 52 испытуемых. В тренировочных 
занятиях, каждое из которых проводилось  с шестнад-
цатью нагрузками, выполняемыми до утомления с од-
номинутными интервалами отдыха, применялись раз-
ные виды отдыха: пассивный отдых; активный отдых 
(АО), обеспечивающий наибольшее стимулирующее 
воздействие на восстановление мышечной работоспо-
собности, т.е. комбинированный АО-МАОК (вначале, 
с 1 по 5 перерыв с активирующими воздействиями – 
АВ – большой интенсивности, а затем, с шестого пере-
рыва – малой интенсивности) и АО с АВ предельной 
интенсивности, обеспечивающий наиболее выражен-
ное угнетение процесса восстановления мышечной 
работоспособности. В тренировке с использованием 
пассивного отдыха приняло участие 18 испытуемых, в 
тренировке с использованием комбинированных АВ, 
т.е. с МАОК – также 18 испытуемых и в тренировке с 
использованием МАОП – 16 испытуемых.

Результаты  исследований.
 В группе, использовавшей пассивный отдых, при-

рост мышечной работоспособности составил 37,7%, в 
группе, применявшей комбинированные АВ, сначала 
большой – в первом-пятом интервалах отдыха, а за-
тем малой интенсивности, которые обеспечивали наи-
большую стимуляцию восстановительных процессов, 
прирост работоспособности был существенно боль-
шим – на 48,7%. И, наконец, в группе, применявшей 
в каждом из тренировочных занятий АВ предельной 
интенсивности, прирост мышечной работоспособно-
сти оказался наибольшим – на 79,8. 

Наиболее эффективным вариантом тренировки, 
если оценивать ее по повышению мышечной рабо-
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тоспособности, оказался вариант с использованием 
АВ, угнетающим восстановление мышечной работо-
способности. Вариант с использованием пассивного 
отдыха занимает среднее положение, а вариант с при-
менением АВ, в наибольшей степени стимулирую-
щих восстановительные процессы, оказался наименее 
эффективным.. Что же касается режима с использо-
ванием АВ предельной интенсивности, то его резуль-
тативность оказалась существенно выше как режима 
с использованием пассивного отдыха, так и режима с 
применением комбинированных АВ. 

В этом разделе исследований изучению подвер-
гались два варианта АВ:  обеспечивающее наиболее 
выраженную стимуляцию восстановления мышечной 
работоспособности и в наибольшей степени обладаю-
щее противоположным действием.

В качестве АВ, стимулирующих восстановление 
мышечной работоспособности утомленных мышц в 
процессе повторных физических нагрузок, был из-
бран наиболее эффективный в этом отношении вид 
АВ. Им оказался вариант тренировочного занятия с 
использованием комбинированного АВ. Восстанавли-
вающее действие при использовании такого влияния 
в процессе самого занятия не снижалось, а даже не-
сколько возрастало с 60,3±2,4% в первой паузе отдыха 
до 62,5±3,0% – в последнем, пятнадцатом перерыве.

Использовав в качестве стандартной нагрузки работу 
на эргографе, выполняемую основной работающей ру-
кой в течение двух минут с обычным грузом (6 кг) в та-
ких условиях, при которых высота сокращений, связан-
ная с движениями кисти правой руки, была ограничена 
упором и составляла 60% от максимальной возможной, 
т.е. работа была стандартизирована и по своей деятель-
ности, и по величине сокращений, удалось выявить су-
щественные различия в реакциях кровообращения, свя-
занные с режимом предшествующей тренировки.

Режим тренировочных занятий, в которых в ин-
тервалах между нагрузками применялся пассивный 
отдых, обеспечил учащение сердечных сокращений 
на стандартную физическую нагрузку на 31,2±1,5 уд./
мин. Систолическое артериальное давление при этом 
повысилось до 31,0±1,6 мм рт. ст., а индекс Робинсо-
на (двойное произведение) увеличился на 10,6 усл. 
единиц. Тренировки с включением многократного 
АО, в котором использовались АВ вначале (1-5 пере-
рывы) большой, а затем (6-15 перерывы) малой ин-
тенсивности, обеспечили несколько меньшие реак-
ции сердечно-сосудистой системы на стандартную 
физическую нагрузку, выполняемую на эргографе. 
При этом отмечено увеличение частоты сердечных 
сокращений до 30,0±1,3 уд./мин, повышение систоли-
ческого артериального давления до 27,1±1,2 мм рт. ст. 
и индекс Робинсона до 8,1±0,7 усл. единиц. Как видно 
из табл. 1, изменения частоты сердечных сокращений 
и индекс Робинсона при активизации отдыха с ис-
пользованием АВ, стимулирующих восстановление 
мышечной работоспособности характеризуются эко-
номизацией реакции сердечного ритма. 

Вышеприведенные изменения зарегистрированы 
на первой минуте после нагрузки. В части исследо-

ваний – у 14 чел. из общего количества исследован-
ных в этой группе 18 чел. – при помощи методики 
Неба-Бутченко регистрировалась частоты сердечных 
сокращений в процессе выполнения стандартной на-
грузки. Исследования обнаружили, что на первой 
минуте нагрузки частота сердечных сокращений под 
влиянием месячных тренировок с применением пас-
сивного отдыха снижается больше, чем на второй 
минуте. Обратное соотношение отмечается под влия-
нием тренировки с использованием АВ, стимулирую-
щих восстановление мышечной работоспособности. 

При сравнении показателей частоты сердечных со-
кращений на первой минуте нагрузки обнаруживается 
несущественное увеличение общего числа сокраще-
ний сердца в условиях работы в группе испытуемых, 
тренировавшихся с использованием комбинированно-
го АО, чем у испытуемых, тренировавшихся с приме-
нением пассивного отдыха в тренировочных циклах. 
На второй минуте эти различия становятся обратны-
ми: тренировка с АВ приводит к значительному сни-
жению числа сердечных сокращений по сравнению с 
тренировкой с пассивным отдыхом. Таким образом, 
динамика изменений частоты сердечных сокращений 
в результате тренировки с АВ становится противопо-
ложной по сравнению с тренировкой с применени-
ем пассивного отдыха: в первом случае имеет место 
значительное повышение числа сердечных сокраще-
ний от первой ко второй минуте работы (с 26,1±2,4 
до 40,2±2,7), тогда как во втором – некоторое сниже-
ние – с 30,1±2,3 до 26,2±2,1 уд./мин. Общее количе-
ство прироста сердечных сокращений по сравнению 
с дорабочим уровнем за период двухминутной на-
грузки в исследовании с пассивным отдыхом состав-
ляет 66,5±3,5, а в исследовании с применением АВК 
– 56,2±3,2 сокращения.

Совершенно другие реакции сердечно-сосудистой 
системы, формирующиеся в результате месячного пе-
риода тренировки, в каждом цикле которой применял-
ся пассивный или активный отдых, регистрируются в 
условиях максимальных нагрузок. В качестве таких 
нагрузок применялась работа правой – тренируемой 
– рукой до утомления с обычным грузом (6 кг) на 
эргографе. Обнаружилось значительное увеличение 
реакции органов кровообращения, связанные с су-
щественным возрастанием количества выполненной 
работы (табл. 2).Как видно из этой таблицы, все без 
исключения показатели деятельности органов кро-
вообращения под влиянием тренировки с АВ, сти-
мулирующим восстановление мышечной работоспо-
собности, возрастают относительно больше, чем это 
происходит под влиянием тренировки с пассивным 
отдыхом (табл. 3).

Хотя под влиянием тренировки с использованием 
АВ мышечная работоспособность возрастает больше, 
чем под влиянием такой же тренировки с пассивным 
отдыхом (такое увеличение составляет 26,7%), однако 
показатели реакции частоты сердечных сокращений 
на максимальную нагрузку под влиянием тренировки, 
в которую включаются АВ, становятся при этом еще 
больше – в абсолютном выражении на 30,7%. Анало-
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гичное увеличение для систолического артериального 
давления составляет 20,4%, а для индекса Робинсона 
– 42,5%. Меньшее увеличение показателей реакции 
органов кровообращения отмечается, если отнести 
увеличение каждого из этих показателей в режиме 
тренировки с АО к соответствующему показателю, 
характеризующему возрастание мышечной работо-
способности под влиянием месячного цикла трени-
ровки в режиме с пассивным отдыхом.

Применив в качестве АВ работу симметричных мышц 
левой руки предельной интенсивности, которая суще-
ственно снижает восстанавливающее действие отдыха, на 
протяжении месяца тренировочных занятий, обнаружили 

значительные отличия в реакциях сердечно-сосудистой 
системы на физические нагрузки.

Стандартная физическая нагрузка, выполняемая на 
эргографе, после месячных тренировочных занятий, в 
каждом из которых промежутки отдыха заполнялись 
АВ предельной интенсивности, вызвала учащение 
сердечных сокращений всего на 28,1±1,2 уд./мин, т.е. 
значительно меньше, чем такая же тренировка без 
каких-либо АВ, т.е. с пассивным отдыхом между от-
дельными нагрузками. Систолическое артериальное 
давление, зарегистрированное сразу же после стан-
дартной нагрузки, увеличивалось после месячной на-
грузки на 26,4±11 мм рт. ст., что также значительно 

Таблица 1
Увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС), систолического артериального давления (САД) и 
индекса Робинсона (ИР) по сравнению с дорабочим уровнем, регистрируемое на первой минуте после 

стандартной физической нагрузки, под влиянием месячного периода тренировок с применением пассивного 
отдыха (ПО) или отдыха с комбинированным активирующим воздействием (МАВК), M±m

Характер отдыха в тренировках ЧСС, уд./мин САД, мм рт. ст. ИР, усл. единицы
ПО 34,2±1,5 31,0±1,6 10,6±0,9
МАВК 30,0±1,3 27,1±1,2 8,1±0,8
Достоверность различий, t и p 2,12; <0,05 1,95; >0,05 2,08; <0,05

Таблица 2
Увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС), систолического артериального давления (САД)  

и индекса Робинсона (ИР) по сравнению с дорабочим уровнем, регистрируемое после максимальной физиче-
ской нагрузки, под влиянием месячного цикла тренировки с применением пассивного отдыха (ПО)  

или отдыха с комбинированным активирующим воздействием (МАВК), M±m

Характер отдыха в тренировках ЧСС, уд./мин САД, мм рт. ст. ИР, усл. единицы
ПО 46,3±2,8 40,2±2,1 18,6±1,8
МАВК 55,4±3,2 47,0±2,5 26,0±2,4
Достоверность различий, t и p 2,14; <0,05 2,08; <0,05 2,47; <0,025

Таблица 3
Сравнительные приросты мышечной работоспособности (МР), а также реакций частоты  

сердечных сокращений (ЧСС), систолического артериального давления (САД) и индекса Робинсона (ИР)  
на максимальную нагрузку в группах испытуемых, тренировавшихся с применением пассивного (ПО)  

и активного (АО) отдыха

Характер 
отдыха в тре-

нировке

МР ЧСС САД ИР
абсол. 

значения % абсол. 
значения

% к росту 
МР

абсол. 
значения

% к росту 
МР

абсол. 
значения

% к росту 
МР

ПО 28,1 37,7 46,3 164,8 40,2 143,1 18,6 66,2
АО 35,6 48,7 57,5 156,2 46,0 129,2 26,5 74,4
Отношение 
АО/ПО, % 126,7 129,2 130,7 94,8 120,4 90,3 142,5 112,4

Таблица 4
Увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС), систолического артериального давления (САД) и ин-

декса Робинсона (ИР) по сравнению с дорабочим уровнем, регистрируемое после стандартной физической 
нагрузки, под влиянием месячного цикла тренировки с применением пассивного отдыха (ПО) или отдыха с 

предельным по интенсивности активирующим воздействием (МАВП), M±m

Характер отдыха  
в тренировках ЧСС, уд./мин САД, мм рт. ст. ИР, усл. единицы

ПО 34,2±1,5 31,0±1,6 10,6±0,9
МАВП 28,1±1,2 26,4±1,1 7,4±0,7
Достоверность различий, t и p 3,18; <0,005 2,37; <0,025 2,81; <0,01
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меньше соответствующих величин, зарегистрирован-
ных под влиянием тренировки с применением пас-
сивного отдыха. Сходные изменения обнаруживает 
и индекс Робинсона, увеличившийся сразу же после 
стандартной эргографической нагрузки на 7,4±0,7 
усл. единиц (табл. 4).

Число сердечных сокращений на первой минуте 
стандартной нагрузки после тренировок с предель-
ными по интенсивности АВ становится еще больше, 
если учесть средние показатели, чем после трениров-
ки с комбинированным АВ (соответственно, 37,3±2,6 
и 30,1±2,3 уд./мин; t=2,07; p<0,05) и существенно 
больше, чем после тренировок с использованием пас-
сивного отдыха (соответственно, 37,3±2,6 и 26,1±2,4 
уд./мин; t=3,17; p<0,005).

На первой минуте после выполнения максималь-
ной нагрузки на эргографе под влиянием тренировки 
с применением МАВП регистрируется еще более вы-
раженное увеличение реакций сердечно-сосудистой 
системы, чем в условиях использования в тренировке 
не только пассивного отдыха, но и отдыха с комбини-
рованными АВ (табл. 5).

Сопоставив такое увеличение реакций с соответ-
ствующим показателем увеличения мышечной рабо-
тоспособности под влиянием тренировки с примене-
нием пассивного отдыха, можно оценить своего рода 
„удельное” повышение сердечной и гемодинамиче-
ской „стоимости” тренировочного эффекта (табл. 6).

Как видно из данных, приведенных в табл. 4.6, при-
рост мышечной работоспособности под влиянием фи-
зической тренировки с АВ предельной интенсивности 
сопровождается повышением реакций кровообращения 
значительно меньше, чем двигательных возможностей 
испытуемых.

Еще больше разнятся между собой относительные 
(с учетом возрастающей мышечной работоспособности) 
приросты частоты сердечных сокращений, систолическо-
го артериального давления и индекса Робинсона, харак-
теризующие тренировку со стимулирующим влиянием 
активного отдыха (МАОК) и угнетающим восстановление 
мышечной работоспособности влиянием активирующих 
воздействий (МАОП) – табл. 7.

Существенные изменения обнаружились в ре-
зультате месячного цикла физической тренировки с 
использованием различных АВ, применяемых в ин-
тервалах отдыха между отдельными физическими на-
грузками, в показателях функции дыхания.

Применив в качестве АВ, стимулирующих восста-
новление, комбинированный АО во всех тренировоч-
ных занятиях, обнаружили значительные различия в 
реакциях дыхательной функции на стандартные и мак-
симальные физические нагрузки по сравнению с тре-
нировкой, в которой использовался пассивный отдых.

Двухминутная нагрузка на эргографе, выполняе-
мая основной работающей рукой с грузом 6 кг при 
ограничении движений упором (60% максимальной 
высоты сокращений мышц-сгибателей кисти), выяви-
ла значительные различия, связанные с режимом тре-
нировки. Все без исключения регистрируемые пока-
затели функции дыхания (минутный объем легочной 

вентиляции – МОД – в литрах, потребление кислоро-
да – ПК – в мл/мин и время задержки дыхания – ВЗД 
– на вдохе в секундах), зарегистрированные сразу же 
после прекращения стандартной нагрузки, обнаружи-
ли признаки улучшения (табл. 8).

Как видно из представленных в этой таблице дан-
ных, реакции МОД и ПК на стандартную нагрузку 
под влиянием физической тренировки с использова-
нием комбинированного АО становятся более эко-
номичными, чем в результате такой же тренировки с 
применением пассивного отдыха между тренировоч-
ными нагрузками. Выраженность этой тренировки в 
показателях МОД составляет 15,1%, а в показателях 
ПК – 21,7%. Время задержки дыхания на вдохе после 
тренировки с АО увеличивается с 17,2±2,1 до 23,0±1,8 
с, т.е. на 5,8 с или на 33,7%.

Анализ изменений легочной вентиляции и потре-
бления кислорода по минутам стандартной нагруз-
ки позволил обнаружить несколько более быстрое 
«включение» реакций дыхания на первой минуте на-
грузки, выполняемой после тренировки с использова-
нием АО, чем после тренировки с применением пас-
сивного отдыха. Так, увеличение минутного объема 
дыхания на первой минуте стандартной нагрузки в 
режиме тренировок с пассивным отдыхом состави-
ло 7,5±0,4 л, а в режиме тренировок с применением 
стимулирующих АВ – 7,8±0,5 л (t=0,28; p>0,5). Более 
значительными оказались изменения легочной венти-
ляции на вторых минутах стандартной нагрузки – со-
ответственно, 9,8±1,0 л и 6,9±0,7 л (t=2,38; p<0,025). 
Суммарные – на первой и второй минутах – сдвиги 
легочной вентиляции составляют, соответственно, 
17,3±0,7 и 14,7±0,6 л. (t=2,82; p<0,01). Сходные изме-
нения обнаруживаются и в показателях потребления 
кислорода.

Сопоставление степени увеличения реакций ды-
хания на максимальную физическую нагрузку со зна-
чениями самой такой нагрузки, возросшей под влия-
нием обоих режимов тренировки, позволяет оценить 
своего рода респираторную “стоимость” возросшей 
работоспособности. Такое сопоставление приведено 
в табл. 9.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что 
респираторная «стоимость» увеличения единицы 
работоспособности, возросшей под влиянием физи-
ческой тренировки, несколько меньше в том случае, 
если тренировки осуществляется с применением АВ, 
стимулирующих восстановление мышечной работо-
способности.

Наиболее общей характеристикой влияния физиче-
ской тренировки с использованием АВ, угнетающих 
восстановление мышечной работоспособности, является 
большая выраженность обоих типов реакций, свойствен-
ная этому виду тренировки: экономизации (в условиях 
стандартных нагрузок) и усиленному развертыванию (в 
условиях максимальных нагрузок) реакций. Эти особен-
ности хорошо проявляются по сравнению с влиянием 
АО, стимулирующего восстановление мышечной работо-
способности, и, особенно ярко – при сравнении их с влия-
нием пассивного отдыха.
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Таблица 5
Увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС), систолического артериального давления (САД)  

и индекса Робинсона (ИР) по сравнению с дорабочим уровнем, регистрируемое после максимальной физи-
ческой нагрузки, под влиянием месячного цикла тренировки с применением пассивного отдыха (ПО)  

или отдыха с предельным по интенсивности активирующим воздействием (МАВП), M±m

Характер отдыха  
в тренировках ЧСС, уд./мин САД, мм рт. ст. ИР, усл. единицы

ПО 40,2±1,7 41,7±1,8 16,8±1,3
МАВП 52,1±2,2 52,8±2,3 27,5±2,2
Достоверность различий, t и p 4,28; <0,001 3,80; <0,001 4,19; <0,001

Таблица 6
Сравнительные приросты мышечной работоспособности (МР), а также реакций частоты  

сердечных сокращений (ЧСС), систолического артериального давления (САД) и индекса Робинсона (ИР) 
на максимальную нагрузку в группах испытуемых, тренировавшихся с применением пассивного (ПО)  

и предельного по интенсивности активного отдыха (МАОП)

Характер отды-
ха в тренировке

МР ЧСС САД ИР
абсол. 

значения % абсол. 
значения

% к росту 
МР

абсол. 
значения

% к росту 
МР

абсол. 
значения

% к росту 
МР

ПО 28,1 37,7 46,3 164,8 40,2 143,1 18,6 66,1
МАОП 56,9 79,8 52,1 91,6 52,8 92,8 27,5 48,3
Отношение 
МАОП/ПО, % 202,5 212,7 112,5 55,6 131,3 64,8 148,5 73,1

Tаблица 7
Сравнительные приросты мышечной работоспособности (МР), а также реакций частоты сердечных со-
кращений (ЧСС), систолического артериального давления (САД) и индекса Робинсона (ИР) на максималь-
ную нагрузку в группах испытуемых, тренировавшихся с применением стимулирующих (МАОК) и угнетаю-

щих (МАОП) восстановление мышечной работоспособности типов активирующих воздействий

Характер отдыха  
в тренировке

МР ЧСС САД ИР
абсол. 

значения % абсол. 
значения

% к росту 
МР

абсол. 
значения

% к росту 
МР

абсол. 
значения

% к росту 
МР

МАОК 35,6 48,7 64,5 176,7 54,2 152,2 34,9 98,0
МАОП 56,9 79,8 52,1 91,6 52,8 92,8 27,5 48,3
Отношение 
МАОП/МАОК, % 159,8 163,9 80,8 51,8 97,4 61,0 78,8 49,3

Таблица 8
Увеличение минутного объема дыхания (МОД), потребления кислорода (ПК) и времени задержки  
дыхания на вдохе (ВЗД) на первой минуте после стандартной нагрузки под влиянием тренировки  
в режимах с пассивным отдыхом (ПО) и активным отдыхом, стимулирующим восстановление  

мышечной работоспособности (МАОК), M±m

Характер отдыха  
в тренировках МОД, л ПК, мл/мин ВЗД, с

ПО 17,2±0,9 674±51 17,2±2,1
МАОК 14,6±0,7 528±40 23,0±1,8
Достоверность различий, t и p 2,28; <0,05 2,25; <0,05 2,10; <0,05

Таблица 9
Сравнительные приросты мышечной работоспособности (МР), а также изменений минутного объема 
дыхания (МОД) и потребления кислорода (ПК) под влиянием физической тренировки с применением пас-

сивного (ПО) и активного (МАОК) отдыха

Характер отдыха  
в тренировке

МР МОД ПК
абсол. значения % абсол. значения % абсол. значения число раз

ПО 28,1 37,7 23,0 81,9 745 26,5
МАОК 35,6 48,7 26,7 75,0 883 24,8
Отношение 
МАОК/ПО, % 126,7 129,2 116,1 91,6 118,5 93,6
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Сопоставление реакций дыхания, обнаруживаю-
щихся после месячного цикла тренировок, в каждой из 
которых применялись АВ, угнетающие восстановле-
ние мышечной работоспособности, с такими же реак-
циями, свойственными месячному циклу тренировок 
с использованием пассивного отдыха, обнаруживает 
значительную экономизацию изменений минутного 
объема дыхания и потребления кислорода непосред-
ственно после стандартной нагрузки (табл. 10).

Как видно из представленных в табл. 10 данных, 
экономизация в реакциях функции дыхания на стан-
дартную нагрузку у испытуемых, тренировавшихся 
с применением АВ предельной интенсивности, вы-
ражена резко. В показателях легочной вентиляции по 
сравнению с аналогичными данными, свойственными 
пассивному отдыху, она составляет 22,7%, а в показа-
телях потребления кислорода – 28,0%. Значительно, 
на 8,5 с, т.е. на 49,4%, увеличивается по сравнению с 
данными, свойственными тренировке с применением 
пассивного отдыха, продолжительность задержки ды-
хания на вдохе.

Еще более резко, чем при использовании стиму-
лирующего влияния АО в тренировочных занятиях, 
изменяется соотношение реакций дыхания на первой 
и второй минутах стандартной нагрузки, изучавшее-
ся на 15 испытуемых. Так, в условиях тренировки с 
пассивным отдыхом легочная вентиляция на второй 
минуте стандартной нагрузки значительно преоб-
ладает над соответствующими показателями первой 
минуты (9,8±1,0 и 7,5±0,7 л; соотношение как 1:0,77), 
под влиянием тренировки со стимулирующим АО это 
соотношение становится противоположным (6,9±0,7 
и 7,8±0,8; соотношение как 1:1,13), то в результате 
тренировки с угнетающим АО такая "противополож-
ность" становится еще более выраженной (5,4±0,5 и 

8,0±0,7; соотношение как 1:1,48). Отдельные наблюде-
ния, свидетельствуют о том, что показатели прироста 
потребления кислорода на первой и второй минутах 
стандартной нагрузки подчиняется той же зависимо-
сти, что и показатели легочной вентиляции.

Месячный период тренировки, осуществляющий-
ся в различных режимах деятельности и отдыха – с 
использованием в тренировочных циклах либо пас-
сивного отдыха, либо АО с предельными по интен-
сивности АВ – привел к разным изменениям реакций 
дыхания, проявляющихся в условиях максимальных 
нагрузок (табл. 11).

Как видно из приведенной таблицы, месячная 
тренировка с использованием АВ, препятствующих 
восстановлению мышечной работоспособности, обе-
спечивает в условиях максимальной нагрузки по-
вышение – по сравнению с такой же по длительно-
сти тренировкой с применением пассивного отдыха 
– минутного объема легочной вентиляции на 23,5% 
и уровня потребления кислорода на 29,3%. Длитель-
ность задержки дыхания на вдохе сразу после макси-
мальной нагрузки сокращается на 22,8%.

Месячная тренировка с применением в трениро-
вочных занятиях АВ, угнетающих восстановление 
мышечной работоспособности, привела к повы-
шению ее с 71,3±3,1 до 128,2±5,8 Вт, т.е. на 79,8%. 
Мышечная работоспособность под влиянием трени-
ровки в этих условиях, растет – в сравнении с трени-
ровкой с использованием пассивного отдыха – в два 
раза (точнее, в 2,11 раза) более эффективно. Однако 
минутный объем дыхания сразу после максималь-
ной нагрузки, обнаруживающей столь значительное 
увеличение, возрастают значительно меньше – по 
абсолютным данным лишь на 23,5% больше, чем в 
таких же условиях после тренировки с пассивным 

Таблица 10
Увеличение минутного объема дыхания (МОД), потребления кислорода (ПК)  

и времени задержки дыхания на вдохе (ВЗД) на первой минуте после стандартной нагрузки  
под влиянием тренировки в режимах с пассивным отдыхом (ПО) и активным отдыхом,  

угнетающим восстановление мышечной работоспособности (МАОП), M±m

Характер отдыха  
в тренировках МОД, л ПК, мл/мин ВЗД, с

ПО 17,2±0,9 674±51 17,2±2,1
МАОП 13,3±0,6 485±37 25,7±1,5
Достоверность различий, 
t и p 3,61; <0,001 3,00; <0,01 3,29; <0,005

Таблица 11
Увеличение минутного объема дыхания (МОД), потребления кислорода (ПК) и времени задержки дыха-
ния на вдохе (ВЗД) на первой минуте после максимальной нагрузки под влиянием тренировки в режимах 
с пассивным отдыхом (ПО) и активным отдыхом, угнетающим восстановление мышечной работоспо-

собности (МАОП), M±m

Характер отдыха  
в тренировках МОД, л ПК, мл/мин ВЗД, с

ПО 23,0±1,2 745±54 15,8±1,1
МАОП 28,4±1,7 963±73 12,2±0,8
Достоверность различий, 
t и p 2,60; <0,025 2,40; <0,025 2,65; <0,025
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отдыхом. В относительных показателях, т.е. если со-
поставить увеличение минутного объема дыхания с 
возрастающей мышечной работоспособностью (23 
л/мин: 28,1 Вт) в условиях пассивного отдыха с та-
ким же увеличением реакций в условиях АО (28,4 л/
мин: 56,9 Вт), то  обнаруживается, что реакция легоч-
ной вентиляции в условиях максимальной нагрузки 
оказывается намного экономичней, составляя лишь 
60,9% той реакции, которая свойственна тренировке 
с пассивным отдыхом.

Сходная ситуация свойственна и показателю по-
требления кислорода: в абсолютных цифрах реакция 
этого показателя возрастает на 29,3%, а в относитель-
ных снижается до 63,8% по сравнению с соответству-
ющей реакцией, регистрирующейся под влиянием 
тренировки с пассивным отдыхом.

Дискуссия.
Как видно из результатов исследований, три абсо-

лютно тождественных, тренировочных режимов, раз-
личающихся лишь «посторонними» (по отношению к 
работающим мышцам) условиями, привели к совер-
шенно различным результатам. Режим тренировок с 
пассивным отдыхом обеспечил повышение мышеч-
ной работоспособности на 45,9%, режим с примене-
нием АО, в наибольшей степени обеспечивающего 
стимуляцию восстановительных процессов, т.е. при 
использовании комбинированных АВ, привел к повы-
шению работоспособности на 40,4%. И, наконец, ре-
жим с применением АВ предельной интенсивности, 
обеспечил наибольший тренировочный эффект, при 
котором работоспособность возросла на 79,8%. Та-
ким образом, каждый из режимов тренировок оказал-
ся высокоэффективным, однако между собой первый 
и второй почти не различались, однако третий режим  
по своей результативности резко различался от перво-
го и второго.

Совершенно ясно, что причиной различий в эф-
фективности тренировки, осуществлявшейся в совер-
шенно идентичных условиях, были активирующие 
воздействия эффекта активного отдыха. Между тем, 
результат взаимодействия стимулирующих АВ с тре-
нировочным процессом оказался практически неотли-
чимым от режима тренировок с пассивным отдыхом. 
И, напротив, применение АВ, угнетающих восстанов-
ление мышечной работоспособности, привело к уси-
лению тренировочного эффекта. Какова же причина и 
каков может быть физиологический механизм столь 
парадоксального результата?

Чем более выражено тренировочное утомление, 
тем более – до определенного предела, определяюще-
гося возможностями организма – значительной ока-
зывается результативность тренировки [1, 4, 6, 9, 10]. 

Есть основания предполагать, что самый благопри-
ятный АО может оказать выраженное отрицательное 
влияние на результативность тренировки за счет уско-
ренного восстановления работоспособности. Имен-
но такое допущение высказано в отношении режима 
спортивных тренировок, где тренеры стремятся для 
достижения высоких результатов повышать нагрузоч-
ность тренировок.

Значительно ослабляя восстановительные процес-
сы и тем самым делая обычные физические нагрузки 
более утомительными, режим тренировок с угнетаю-
щим АВ обеспечивает более высокий тренировочный 
результат.

Отсутствие существенных различий в показателях 
мышечной работоспособности, изменяющейся почти 
одинаково в режимах тренировки с использовани-
ем АВ и с пассивным отдыхом не означает сходства 
изменений функционального состояния сердечно-
сосудистой системы под влиянием этих различных 
вариантов тренировки. Применив стандартную фи-
зическую нагрузку в виде двухминутной работы на 
эргографе основной (тренировавшейся) руки, удалось 
обнаружить более экономную реакцию сердца по-
сле тренировок в режиме с АО (повышение частоты 
сердечных сокращений под влиянием нагрузок на 
30,0±1,3 уд./мин), чем после тренировок с пассивным 
отдыхом (соответственно, повышение на 34,2±1,5 уд./
мин). В реакции систолического давления на стан-
дартную нагрузку режим тренировок с АО проявля-
ется в выраженной тенденции к экономизации этой 
реакции по сравнению с тренировочным режимом 
с пассивным отдыхом (соответственно, 27,1±1,2 и 
31,0±1,6 мм рт. ст.). 

Обнаруженные изменения позволяют констатиро-
вать экономизирующее влияние АВ, стимулирующих 
восстановление мышечной работоспособности при 
их непосредственном применении. 

Отдельные нагрузки тренировочного занятия при 
включении в его режим АВ играют роль своеобразных 
"переносчиков", способных пролонгировать действие 
одиночного сеченовского эффекта. При многократном 
повторении АО в каждом из интервалов отдыха про-
исходит кумулирование этих эффектов, что усиливает 
и делает более выраженным конечный результат. В 
условиях предельной, т.е. выполняемой до утомления, 
нагрузки реакции сердца и систолического артериаль-
ного давления, под влиянием тренировки с приме-
нением АВ становятся значительно больше, чем под 
влиянием тренировки с использованием пассивного 
отдыха. Еще более выраженные изменения в реакциях 
сердечно-сосудистой системы зарегистрированы под 
влиянием включения АВ предельной интенсивности. 
Тренировочный процесс, в котором АВ затрудняют 
восстановлением мышечной работоспособности, обе-
спечивает намного более выраженный тренировочный 
результат, чем тот, в котором АВ ускоряют восстанов-
ление мышечной работоспособности.

Полученные факты указывают на то, что сеченов-
ский эффект, связанный с реализацией посторонних 
по отношению к процессу тренировки влияний, ока-
зывается регулятором тренировочного процесса. Эта 
регуляция проявляется в том, что в зависимости от 
интенсивности применяющихся АВ сеченовский эф-
фект может облегчать или утяжелять процесс трени-
ровки.

Функция дыхания, оцениваемая по показателям 
минутного объема легочной вентиляции, потребления 
кислорода и времени задержки на вдохе, претерпева-
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ет под влиянием АВ, включающихся в тренировочный 
процесс, изменения, принципиально сходные измене-
ния. Это проявляется в условиях стандартных нагрузок 
в большей экономизации реакций дыхания. В условиях 
максимальных нагрузок влияние этих АВ проявляется 
в выраженной тенденции к увеличению реакций ды-
хания. Как и в изменениях функции кровообращения, 
рассчитанный на единицу возросшей работоспособно-
сти прирост легочной вентиляции и потребления кис-
лорода под влиянием включения АВ в тренировочный 
процесс оказывается меньше, чем если тренировка 
осуществляется без применения таких АВ.

Еще более выраженные изменения, свидетель-
ствующие о возрастании тренировочного эффекта 
свойственны включению в тренировочные занятия 
АВ предельной интенсивности. В условиях макси-
мальных нагрузок увеличенный адаптационный эф-
фект проявляется в возрастании легочной вентиляции 
и потребления кислорода.

Надо полагать, что в основе экономизации функ-
ции дыхания, проявляющейся в условиях стандарт-
ных нагрузок и характеризующей конечный результат 
использования двух разных типов АВ – стимули-
рующего и угнетающего восстановление мышечной 
работоспособности – лежит деспециализация функ-
ционального состояния, которая выводит организм из 
своего рода тупикового состояния, вызванного про-
должительностью однообразной работой. 

Выводы.
В условиях стандартных физических нагрузок вли-

яние АВ, являющихся компонентом тренировочного 
процесса, проявляется в нарастающей экономизации 
реакций частоты сердечных сокращений, систоличе-
ского артериального давления, легочной вентиляции и 
потребления кислорода, чем это имеет место в резуль-
тате тренировки без АВ. В условиях максимальных 
физических нагрузок влияние АВ, включающихся в 
тренировочный процесс, проявляется в увеличении 
выраженности реакций частоты сердечных сокраще-
ний, систолического давления, легочной вентиляции 

и потребления кислорода, а также в сокращении вре-
мени задержки дыхания. Особенности сеченовского 
эффекта при кратковременных включениях неутом-
ленных мышечных групп оказывают регулирующее 
влияние на формирование долговременной адаптации 
кровообращения и дыхания к физическим нагрузкам. 
Результаты проведенных исследований обосновыва-
ют возможность и эффективность использования АВ 
в виде деятельности неутомленных мышц или суще-
ственно отличающихся от основных (рабочих) двига-
тельных стереотипов как компонента тренировочных 
нагрузок. Использование АВ значительной (предель-
ной) интенсивности позволяет сделать тренировоч-
ные нагрузки более утомительными за счет угнетения 
восстановительных процессов и тем самым обеспе-
чить более выраженную долговременную адаптацию 
организма к условиям мышечной деятельности.
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Анотації:
Розглянута залежність 
індивідуального здоров’я студен-
та від факторів сучасного життя. У 
дослідженні прийняло участь 600 
студентів. З’ясовано індивідуальне 
розуміння студентами стану сво-
го здоров’я. Виділено чинники 
соціального життя, що завдають 
найбільшу шкоду та порушують 
стан здоров’я молоді. Встанов-
лено, що на сьогодні дуже різко 
постають питання з палінням та 
вживанням алкоголю. Встановле-
но, що більшість студентів знають 
яким повинен бути спосіб життя 
для поліпшення та підтримання 
свого здоров’я. Виявлено невдово-
лення студентів навантаженням на 
заняттях з фізичного виховання. 

Хотиенко С.В., Азанова Т.Д. Понимание 
студентами зависимости индивидуаль-
ного состояния здоровья от факторов 
социальной среды. Рассмотрена зависи-
мость индивидуального здоровья студента 
от факторов современной жизни. В иссле-
довании приняло участие 600 студентов. 
Выяснено индивидуальное понимание сту-
дентами состояния своего здоровья. Выде-
лены факторы социальной жизни, которые 
наносят наибольший вред и поднимают со-
стояние здоровья молодежи. Установлено, 
что на сегодня очень резко стоит вопрос с 
курением и употреблением алкоголя. Уста-
новлено, что большинство студентов знают 
каким должен быть образ жизни для улуч-
шения и поддержания своего здоровья. Вы-
явлено недовольства студентов нагрузкам 
на занятиях по физическому воспитанию. 

Hotienko S.V., Azanova T.D. Compre-
hension students of dependence of an 
individual state of health from factors 
of a social medium. Dependence of in-
dividual health of the student on factors of 
the modern life is construed. 600 students 
have taken part in research. The individual 
comprehension is made out by students 
of state of the health. Factors of social life 
which put the greatest harm segregated 
and hoist a state of health of youth. It is 
established, that as of today very sharply 
there is a problem with smoking and the 
use of alcohol. It is established, that the 
majority of students know what there 
should be a way of life for improving and 
maintainings of the health. It is revealed 
grievances of students to loads on exer-
cises on physical training. 

Ключові слова:
респондент, здоров’я, фізична 
культура, студенти.
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Розуміння студентами залежності індивідуального стану 
здоров’я від факторів соціального середовища

Хотієнко С.В., Азанова Т.Д.
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Вступ. 1

На сьогодні в суспільстві гостро постає пи-
тання про формування, збереження та зміцнення 
індивідуального здоров’я учнівської молоді. Бо від 
стану здоров’я студентського населення країни зале-
жить здоров’я нації.

Студенти – це найбільш динамічна громадська гру-
па, що знаходиться в періоді формування соціальної 
та фізіологічної зрілості, добре адаптуються до ком-
плексу чинників соціального та природного оточення. 
Разом із тим, у силу ряду причин, схильні до висо-
кого ризику порушень у стані здоров’я. Ослаблені, 
найчастіше ще до вузу, стан організму та психіки, 
екологічні проблеми навколишнього середовища, 
недостатнє харчування, гіподинамія, невисокий у 
цілому рівень валеологічної культури обумовлює те, 
що більша половина студентів нездорові, багато з них 
знаходяться в стані, що може викликати те чи інше 
захворювання [2].

Здоров’я – одна з обов’язкових умов повноцінного 
виконання студентом своїх навчальних, а в майбут-
ньому і професійних функцій. Отже, турбота про 
здоров’я студентів – пріоритетне завдання вузівської 
освіти. Як зацікавлена сторона, вуз повинен висту-
пати ініціатором і організатором цілеспрямованої та 
ефективної роботи зі збереження, реабілітації та при-
множенню здоров’я студентського контингенту [2].

Робота виконана за планом НДР Дніпропетровського 
національного університету імені О. Гончара.

Мета, завдання роботи, матеріали і методи.
Метою проведення цієї роботи є вивчення 

залежності індивідуального здоров’я студента від 
факторів сучасного життя.

При виконанні цієї роботи були поставлені та 
виконанні наступні завдання:

з’ясувати індивідуальне розуміння студентами ста-• 
ну свого здоров’я;
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виділити які чинники соціального життя завдають най-• 
більшу шкоду та порушують стан здоров’я молоді;
з’ясувати, чи змінюється відношення до свого • 
здоров’я в молоді з різних вузів;
подивитися на вдоволеність студентами заняттями • 
фізичного виховання під час навчального процесу, в 
кожному вузі, порівняти показники.

Матеріали і методи. Було опитано 600 чоловік із 
першого по четвертий курс, двох вузів Дніпропетровська 
(Дніпропетровський національний університет імені 
Олеся Гончара (ДНУ) і Придніпровська Державна 
Академія Будівництва та Архітектури (ПДАБА)) за ре-
презентативною вибіркою. Серед анкети були питання, 
що розкривають відношення сучасної молоді до про-
блем індивідуального здоров’я та відношення до нього.

Для отримання репрезентативної соціальної 
інформації використаним соціологічним методом 
являється опитування, яке мало форму анкетування та 
інтерв’ювання. 

За Ядовим В. А., анкетування (письмова форма опи-
тування) – найбільш розповсюджений вид опитування 
в практиці прикладної соціології. Під час анкетування 
опитуваний сам заповнює опитувальник у присутності 
анкетера або без нього. За формою проведення воно 
може бути індивідуальним чи груповим [5].

Інтерв’ювання – форма очного проведення опиту-
вання, за якого дослідник перебуває в безпосередньо-
му контакті з респондентом. Інтерв’юер ставить запи-
тання, організує і спрямовує бесіду з кожною окремою 
людиною, фіксує отримані відповіді відповідно до 
інструкції. Цей метод опитування вимагає більших 
витрат часу і коштів, ніж анкетування, але водночас 
підвищується надійність даних, що збираються, за ра-
хунок зменшення кількості тих, хто не відповів, і по-
милок під час заповнення опитувальників [3].

Для збору та оброблення інформації використо-
вувались праці И.Ф. Девятко [1], Е.П. Тавокіна [4] та 
В.А. Ядова [5].
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Результати дослідження. 
Студентам було запропоновано оцінити спосіб 

свого життя, за шкалою: «здоровий», «добрий», 
«середній», «поганий». Як «здоровий» з суцільної 
кількості респондентів оцінили 16%; «добре» – 50%, 
«середнє» – 28%, були й такі, що вказали на «поганий» 
спосіб життя (6%). Таким чином більшість молодих 
людей оцінили свій спосіб життя як «добре». «Добре» 
майже однаково часто вважають свій спосіб життя ре-
спонденти різної статі: чоловічої 50%, жіночої 49%. 
Сумнівними можуть здатися результати 49% опитаних 
студенток ДНУ (150) які вважають свій спосіб життя 
«середнім», але очевидною причиною такого розриву 
в порівнянні зі студентками ПДАБА (25%; технічні 
спеціальності), є те, що більшість респонденток ДНУ 
були з природничих спеціальностей. Цікавість визиває 
той факт, що на питання «Чи відомі Вам правила здоро-
вого способу життя?», 94% всіх респондентів відповіло, 
що відомі. Але дивлячись на вище вказані данні, мало 
хто дотримується цих правил.

Причини не дотримання правил здорового способу 
життя можуть бути різноманітні: економічні, соціальні 
та ін. Роздивившись більш повно спектр соціального 
впливу виділили такі питання, як відношення до: їжі, 
паління, вживання алкогольних напоїв та заняття 
фізичними вправами, авжеж ці аспекти можна й до-
повнити.

За даними анкетування 24% вказали, що харчують-
ся здоровою їжею. А 61% їдять навпаки, не здорову 
їжу. Інші відповіли, що не знають. Якщо порівнювати 
данні між чоловічою та жіночою статтю, отримуємо 
що 52% та 56% відповідно, харчуються не здоровою 
їжею. По вузах найбільший показник, за не здоро-
вим харчуванням виявився у жінок ПДАБА (61%), 
в останніх випадках значення коливаються у межах 
51–53%. 

Паління, це шкідлива звичка, в анкеті було запро-
поновано відповісти на питання «Ви палите?», та 
подані варіанти відповідей: «так, кожен день», «так, 
один – два рази на тиждень», «так, коли нервую», «ні, 
кинув(ла) палити», «ні, не починав(ла) палити». За 
відповідями всіх респондентів, 50% не палять взагалі. 
Найбільші показник, паління вказали чоловіки ПДА-
БА, з них палять кожен день 25%, декілька разів на 
тиждень 10%, коли нервують 13%. Виділяються ті 
хто кинув палити – 22%. Дивлячись на жіночу стать 
показник тих хто не палить вищій ніж у чоловіків 
ПДАБА–51%, ДНУ–60%.

На сьогодні дуже відомими, серед молоді, ста-
ють енергетичні напої. Реклама їх на кожному кроці 
розповідає про додаткову енергію та сили, що вони 
додають. Але мало де розповідається, що вони не-
гативно впливають на внутрішній стан організму. З 
загальної кількості респондентів 49% відповіли, що 
не вживають енергетичні напої. А 39% вказали, що 
вживають рідко. Ми бачимо, що все ж таки молоді 
люди, розуміють те, що енергетичні напої не є ко-
рисними для здоров’я. Насторожує той факт, що 45% 
жіночої половини опитаних вказує, що вживає рідко 
та 45% не вживають взагалі, а дивлячись на чоловічу 

стать отримуємо відповідно до першого випадку 33%, 
до другого – 52%. Отже, жіноча стать вживає більше 
енергетичних напоїв. Тенденція більшого вживання 
енергетичних напоїв жінками збігається в двох вузах.

В сьогочасному світі гостро постає питання у 
боротьбі з алкоголем. Бо вживання алкогольних 
напоїв збивають не тільки короткочасно стан сприй-
мання реальності, а також на довгий час шкодять 
правильному виконанні всіх фізіологічних процесів 
в організмі. Нашою анкетою ми визначили часто-
ту вживання алкогольних напоїв респондентів. Були 
запропоновані такі варіанти відповідей: «більше 3-х 
разів на тиждень», «у вихідні», «на свята», «не вжи-
ваю», «не можу відповісти». За отриманими даними 
53% проанкетованих студентів відповіли, що вжи-
вають алкогольні напої у святкові дні. А також 13% 
взагалі не вживають алкогольні напої. У вихідні дні 
п’ють 20% респондентів. Знайшлись й такі (8%), що 
вказали про вживання алкоголю більше 3-х разів на 
тиждень. Більшість респонденток (63%) вказали, що 
п’ють у святкові дні. При чому 1% вказав, що п’ють 
більше 3-х разів на тиждень. Чоловіча половина по-
казала такі результати: «більше 3-х разів на тиждень» 
– 15%; «на свята» – 44%. Взагалі тих хто не вживає 
алкоголь серед жінок 12%, серед чоловіків 15%. 
Найменші результати за опитування, тих хто не вжи-
вають алкогольні напої взагалі є жінки ПДАБА – 8%, 
у порівнянні: чоловіки ПДАБА – 13%; чоловіки ДНУ 
– 17%; жінки ДНУ – 16%. Також треба звернути ува-
гу, що вказані данні по вживанню алкоголю у святкові 
дні майже не перевищую у жінок ПДАБА (64%) 
в порівнянні з жінками ДНУ (61%). Перевищенні 
спостерігається у вживанні його в вихідні дні: жінки 
ПДАБА – 23%, жінки ДНУ – 16%. Відносно чоловічої 
статі то чоловіки ПДАБА (більше 3-х разів на тиждень 
17%; у вихідні дні 25%; не п’ють 13%) п’ють більше, 
ніж чоловіки ДНУ (більше 3-х разів на тиждень 13%; 
у вихідні дні 15%; не п’ють 17%).

Багато сторіч люди вважають, що рухові вправи 
підвищують здоров’я. В анкеті ми поцікавились, чи є 
студенти, що займаються додатковим спортом (окрім 
занять фізичного виховання у ВУЗі). Виявилось, що 
з жінок 38% замаються додатковим спортом (з них 
ПДАБА – 48%; ДНУ – 28%), а 62% не займаються до-
датковим спортом (з них ПДАБА – 52%; ДНУ – 72%). 
Відносно чоловічої статі, ми бачимо, що займаються 
додатковим спортом 63% (з них ПДАБА – 70%; ДНУ 
– 55%), та не займаються додатковим спортом 37% (з 
них ПДАБА – 30%; ДНУ – 45%).

Окрім питань стану здоров’я студентів, нас зацікавило 
відношення студентів до занять фізичним вихованням 
у ВУЗі. Так на питання, про частоту відвідувань за-
нять фізичним вихованням ми дізналися цікаві факти. 
Студенти ПДАБА мають одне заняття на тиждень у 
розкладі, але деякі з них обрали собі додаткову секцію, 
яку вони можуть відвідувати. В ДНУ проходить 2 занят-
тя на тиждень, та теж наявні секції, що можуть обирати-
ся студентами. Більшість учасників опитування, вказали 
що відвідують фізичну кафедру та займаються два рази 
на тиждень (30%). Але дивним виявився той факт, що 
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35% всіх опитуваних взагалі не змогли відповісти на це 
питання. Найбільша відвідуваність фізичних занять у 
ВУЗі спостерігається у хлопців ДНУ (11% відвідують 
більше двох разів на тиждень; 58% відвідують два рази 
на тиждень). Найменша відвідуваність спостерігається в 
жінок ПДАБА, бо з них 48% навіть не могли відповісти 
на це питання.

За допомогою питань анкети, ми спробували вста-
новити, чи підходять заняття фізичним вихованням 
для студентів, спитавши їх самих. На питання «Чи 
задовольняють Вас умови занять фізичним вихо-
ванням у вашому ВУЗі?», були запропоновані такі 
відповіді: «так, дуже», «так, достатньо», «так, але є 
над чим попрацювати», «ні, не дуже», «ні, зовсім». 
За спільним числом опитаних, відповіді «так, дуже», 
«так, достатньо», «так, але є над чим попрацювати», 
«ні, не дуже», мають майже однакові відсотки (23%, 
21%, 24%, 22% відповідно). «Ні, зовсім» вказали 10% 
респондентів. Більшість чоловіків ПДАБА вказали, 
що їх дуже задовольняє фізичне виховання в ВУЗі – 
40%, 27% вказали «так, але є над чим попрацювати», 
17% – «так, достатньо», 15% – «так, але є над чим по-
працювати». В порівнянні з чоловічою статтю ДНУ 
більшість вказали «так, але є над чим попрацювати» 
29%. А також вказали 26%, що «так, достатньо»; по 
18% – «так, дуже» та «ні, не дуже»; зустрілися й такі, 
що вказали «ні, зовсім» – 9%. Жіноча половина ПДА-
БА вказує що: «так, дуже» – 28%, «так, достатньо» – 
33%, «так, але є над чим попрацювати» – 15%, «ні, не 
дуже» – 15%, «ні, зовсім» – 9%. Більшість жінок ДНУ 
(40%) вказали, що не дуже задоволені умовами занят-
тя фізкультурою. Також, з них 24% вважають «так, але 
є над чим попрацювати» та 23% – «ні, зовсім». Тільки 
8% та 5% відповідно відповіли «так, дуже», «так, до-
статньо». Отже, хлопці показують, що їм подобають-
ся умови більше, ніж жіночій половині. Та до того ж, 
студенти ПДАБА більш вдоволені умовами заняття 
фізичного виховання, ніж студенти ДНУ.

Також, ми намагалися дізнатися, чи підходить за 
ступенем навантаження, студентам заняття фізичним 
вихованням. Нами була встановлена така шкала на-
вантаження: «легко», «нормально», «важко», «дуже 
важко». З усіх респондентів 58% вказали, що наванта-
ження нормальне. Дивлячись по відношенню різних 
статей, ця динаміка зберігається, але з чоловіків 24% 
вказують, що їм легко та 11% – важко, 7% – дуже важ-
ко. По відношенню до жінок, то 11% – легко, 19% – 
важко, 12% – дуже важко. Виділяється з суцільного 
відношення, жінки ДНУ, які вказали, що: 33% важко, 
12% дуже важко, 48% нормально та лише 7% легко. 

В порівнянні з тим як студенти почувають себе 
після занять фізичним вихованням (за суб’єктивним 
показником). Була подана така шкала для відмічання 
самопочуття після занять фізичним вихованням: «все 
відмінно», «добре», «середнє», «не дуже добре», 

«погано». Чоловіки ПДАБА вказали: «все відмінно 
– 50%», «добре – 30%», «середнє – 10%», «не дуже 
добре – 7%», «погано – 3%». Жінки ПДАБА вказа-
ли: «все відмінно – 39%», «добре – 33%», «середнє – 
19%», «не дуже добре – 5%», «погано – 4 %». Чоловіки 
ДНУ вказали: «все відмінно – 34%», «добре – 40%», 
«середнє – 14%», «не дуже добре – 6%», «погано – 
6%». Жінки ДНУ вказали: «все відмінно – 15%», «до-
бре – 21%», «середнє – 35%», «не дуже добре – 27%», 
«погано – 3%». Продивившись всі данні, ми бачимо, 
що студентам ДНУ більш важко переносити заняття 
фізичним вихованням. Для того, щоб розібрати при-
чину, необхідно додатково провести спостереження. 
Ми можемо тільки припустити, що причиною такого 
відриву є навантаження по нормативам та вимогам, 
стан здоров’я студентів, втомлюваність, погане харчу-
вання та не висипання.

Висновки. 
За отриманими даними, ми бачимо, що більшість 

студентів знають яким повинен бути спосіб життя для 
поліпшення та підтримання свого здоров’я. Але мало 
хто з них його дотримується. Причини цього можуть 
бути різноманітні: економічні, соціальні та ін. Розди-
вившись більш повно спектр соціального впливу ми 
побачили, що на сьогодні дуже різко постають питан-
ня з палінням та вживанням алкоголю. За даними, що 
ми отримали, більшість студенток п’ють не тільки у 
святкові дні. Але все не так погано, як здавалося, бо 
знаходяться ті хто не палять та взагалі не вживають 
алкогольні напої. 

Також, ми побачили, що найбільшу кількість пога-
них звичок мають студенти ПДАБА. Парадоксальним 
при цьому залишається, те що відносно невдоволен-
ня навантаженням на фізичному вихованні, більше 
проявили студенти ДНУ. Для того, щоб розібрати 
причину, необхідно додатково провести спостережен-
ня. Ми можемо тільки припустити, що такий відрив 
може з’являтися за таких факторів: навантаження 
по нормативам та вимогам, стан здоров’я студентів, 
втомлюваність, погане харчування та не висипання.
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Анотації:
Розглянуто структуру змагальної 
діяльності веслувальниць на 
байдарках різної спортивної 
кваліфікації на дистанції 500 м. 
Було обстежено 20 спортсменок 
різної спортивної кваліфікації. Під 
час змагань фіксувались: чис-
ло гребків та час проходження 
дистанції. Показано розбіжності 
у рівні змагальної діяльності. 
Змагальну діяльність доцільно 
оцінювати за показниками часу 
проходження дистанції, кількості 
гребків на дистанції, шляху 
човна за 1 гребок, середньої 
швидкості човна, середнього тем-
пу, середньої тривалості гребка, 
середньої швидкості човна в циклі 
гребка та коефіцієнту техніки.

Чичкан О.А., Чехонюк О. Показатели 
соревновательной деятельности бай-
дарочниц на олимпийской дистанции. 
Рассмотрена структура соревновательной 
деятельности спортсменок на байдарках 
разной спортивной квалификации на дис-
танции 500 метров. Было обследовано 20 
спортсменок разной спортивной квалифи-
кации. Во время соревнований фиксиро-
вались: число гребков и время прохожде-
ния дистанции. Показано расхождения в 
уровне соревновательной деятельности. 
Соревновательную деятельность целесоо-
бразно оценивать по показателям времени 
прохождения дистанции, количеству греб-
ков на дистанции, пути лодки за 1 гребок, 
средней скорости лодки, среднего темпа, 
средней продолжительности гребка, сред-
ней скорости лодки в цикле гребка, коэф-
фициенту техники.

Chychkan O.A., Chehonyuk O. 
Indicators of competitive activity of the 
oarswomen on kayaks at the Olympic 
distance. The frame of competitive activity 
of sportsmen on kayaks different sports 
qualification on a distance of 500 meters 
is construed. 20 sportsmen of different 
sports qualification have been inspected. 
During competitions were fixed: number 
paddle boat and a road clearance time 
of a distance. It is exhibited variances in 
a level of competitive activity. Competitive 
activity expediently to value on parameters 
of a road clearance time of a distance, an 
amount paddle boat on a distance, roads 
of a boat for 1 paddle boat, an average 
velocity of a boat, average rate, average 
duration paddle boat, an average velocity 
of a boat in a cycle paddle boat, to factor 
mechanics.

Ключові слова:
змагальний, байдарка, контроль, 
техніка.

соревновательный, байдарка, контроль, 
техника.

competitive, kayaks , the surveillance, the 
mechanic.

Показники змагальної діяльності веслувальниць  
на байдарках на олімпійській дистанції

Чичкан О.А.1, Чехонюк О.2

Львівський державний університет внутрішніх справ1 

Луцький педагогічний університет імені Лесі Українки2

Вступ.1

Бурхливий розвиток спорту у світі, зростання 
конкуренції на міжнародній спортивній арені ставить 
перед спортивною практикою та наукою нагальну по-
требу активного пошуку ефективних засобів, методів 
та організаційних форм підготовки спортсменів. Також 
необхідно врахувати, що у веслувальному спорті ви-
користовують новий удосконалений інвентар, зокрема 
човни меншої ширини. Це призвело до зниження ло-
бового опору водного середовища при русі човна, що 
зумовило зміни в техніці веслування: зростання темпу 
гребків і середньої швидкості човна [3]. Удосконален-
ня інвентарю та техніки веслування сприяло значно-
му зростанню спортивних результатів. Так, резуль-
тат олімпійського чемпіона у 1980-му році становив 
1.57,00 хв, а в 2008-му році – 1.37,00 хв., що вимагає 
ретельного вивчення змісту змагальної діяльності 
веслярів. Зміна структури змагальної діяльності при-
звела також до змін вкладу факторів забезпечення її 
ефективності, оскільки коротші дистанції вимагають 
більшої участі анаеробних джерел енергії. 

Отже, для удосконалення тренувального проце-
су виникає потреба в інформації, що характеризує 
різні аспекти змагальної діяльності веслувальників 
на байдарках і каное, оскільки спортивні змаган-
ня є сутністю спорту, визначають мету, напрямок 
розвитку і виховання спортсмена [6, 9]. Порівняння 
індивідуальних даних веслувальниць або команди з 
модельними дозволяє визначити спрямованість по-
дальшого вдосконалення, вносити корективи до тре-
нувальних планів [6, 7 та інші].

На даному етапі розвитку веслувального спорту 
змагальна діяльність веслувальника розглядається 
через призму складних, для сприйняття тренером та 
спортсменом, тестів для визначення функціональної, 
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фізичної, технічної, тактичної та психічної 
підготовленості [1, 2, 5]. Адже, аналіз літературних 
джерел [9, 11 та інші] свідчить про важливість враху-
вання особливостей структури змагальної діяльності 
спортсменів у процесі побудови тренувального про-
цесу на усіх етапах багаторічної підготовки, але це 
можливе лише при наявності розгорнутих уявлень 
про чинники, які визначають ефективність змагальної 
діяльності, що виражається у досягненні найкращого 
спортивного результату. Доведено [9], що врахування 
віку та рівня фізичної підготовленості спортсменів 
при побудові тренувального процесу дозволить 
оптимізувати структуру і зміст їхньої змагальної 
діяльності. Проте у спеціальній літературі [8, 10 та 
інші] відсутні дані про структуру змагальної діяльності 
веслувальниць на байдарках різної спортивної 
кваліфікації, що і визначило актуальність нашого 
дослідження. До того ж більшість робіт стосуються 
проблем вдосконалення функціональної та технічної 
підготовленості переважно дорослих спортсменів. 

На даний час проаналізувавши літературні джерела 
можна сказати, що в сучасній теорії спорту одне з важ-
ливих місць посідає проблема управління тренуваль-
ним процесом, а аналіз змагальної діяльності, який 
допомагає досягти високих спортивних результатів, 
не є самостійним завданням, хоч і слугує основою 
для здійснення перспективної програми підготовки 
спортсменів.

Вирішення зазначеного питання, на нашу дум-
ку, сприятиме вдосконаленню змагальної діяльності 
веслувальниць різної спортивної кваліфікації і ство-
ренню передумов для подальшого зростання їхньої 
спортивної майстерності.

Робота виконана за планом НДР Львівського дер-
жавного університету внутрішніх справ.
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає у з’ясуванні 

розбіжностей у рівні змагальної діяльності веслуваль-
ниць різної спортивної кваліфікації на дистанції 500 м.

Завдання дослідження: вивчити структуру 
змагальної діяльності веслувальниць на байдарках 
різної спортивної кваліфікації на дистанції 500 м.

В роботі застосовувались такі методи:
Теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-• 
методичної літератури та емпіричних матеріалів на-
укового дослідження.
Педагогічне спостереження.• 
Методи статистичної обробки.• 

Організація дослідження. Було обстежено 20 вес-
лувальниць різної спортивної кваліфікації. Обстежені 
були поділені на дві групи по 10 осіб за спортивною 
кваліфікацією. До 1-ої групи увійшли веслувальниці 
– ІІІ – І спортивних розрядів, до 2-ої групи – 
кваліфіковані веслувальниці.

Під час змагань фіксувались: число гребків на 
дистанції 500 м, а також час проходження веслуваль-
ницями дистанції 500 м.

Знаючи число гребків та час проходження дистанції, 
ми вираховували за формулами, що запропоновані В. 
Б. Іссуріним та Ю. А. Дольником, наступні параметри 
змагальної діяльності:

Шлях човна за один гребок 
S = дистанція (m) / кількість гребків;

Середня швидкість човна 
V ср. =  дистанція /  час;

Середній темп 
Тср.  = (60 х число гребків) / час на дистанції;

Середня тривалість циклу Y циклу =  60 с  /  Тср. ;
Середня швидкість в циклі гребка

Vцикл =  S /  Y циклу;
Коефіцієнт техніки 

КТ = час (с) / шлях човна за один гребок.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Як видно з таблиці, за 4-ма із 8-ми показниками 

змагальної діяльності веслувальниці кваліфікованих 
розрядів достовірно переважають веслувальниць ІІІ – 
І дорослих розрядів. Це – час проходження змагальної 
дистанції, середня швидкість, швидкість в циклі греб-

ка та коефіцієнт техніки. Результати двох показників 
(кількість гребків на дистанції 500 м та шлях човна за 
один гребок) є наближеними до значущих. А резуль-
тати середнього темпу та середньої тривалості гребка 
є не значущими і не відображають міжкваліфікаційні 
відмінності.

Найбільші міжкваліфікаційні розбіжності (21,1%) 
спостерігаються за показником коефіцієнту техніки 
(рисунок), який відображає можливість спортсмена 
подолати відстань при найменшій кількості гребків, 
тим самим показавши найкращий час на дистанції. 

Велика різниця спостерігається за трьома із 8-ми 
показниками. Це – час проходження дистанції (12,6 %), 
середня швидкість човна на дистанції 500 м (11,2 %) 
та середня швидкість човна в циклі гребка (11,1 %). Це 
підтверджує дані фахівців, що швидкість човна є си-
стемоутворюючим фактором у структурній організації 
техніки рухових дій [5], а середня швидкість човна є 
основним інтегральним показником якості рухових 
дій веслувальників [3, 6].

Помірна різниця серед показників змагальної 
діяльності між досліджуваними кваліфікаційними 
групами веслувальниць спостерігається за кількістю 
гребків на дистанції 500 м (7,7 %).

Не відображали міжкваліфікаційні розбіжності 
два із восьми показники змагальної діяльності, а 
саме: середня тривалість гребка (4,1 %) та середній 
темп на дистанції (4,0 %). Отже, можна вважати, що ці 
два показники не мають суттєвого впливу на кінцевий 
результат при подоланні веслувальницями від ІІІ – І 
спортивних розрядів до КМС – МС дистанції 500 м.

При розгляді і аналізі цих даних у процесі трену-
вальних занять тренер звертає увагу на покращення 
якості техніки: збільшення або зменшення темпу вес-
лування, збільшення прокату човна і інших показників, 
зрівнюючи їх з модельними. Орієнтація на модельні 
характеристики змагальної діяльності дозволяє 
проаналізувати стан тренованості і виявити недоліки 
в рівні підготовленості спортсмена, внести корективи 
до планів тренування з урахуванням індивідуальних 
особливостей спортсмена, прогнозувати можливі його 
досягнення на змаганнях, підвищити ефективність 
відбору і комплектування збірних команд з числа 

Таблиця.
Показники змагальної діяльності веслувальниць різної спортивної кваліфікації у підготовчому періоді

№ 
з/п

Показники
ЗД

КМС, МС ІІІ – І розряд
Т – критерій 
ВілкоксонаХ сер. ± s Х сер. ± s

1. Кількість гребків 231,6±8,71 249,4±4,12 10,5
2. Час проходження дистанції, с 169,7±3,32 191,1±4,27 3,0
3. Шлях човна за 1 гребок, м 2,18±0,08 2,01±0,03 11,0
4. Середня швидкість човна, м/с 2,96±0,06 2,63±0,06 3,0
5. Середній темп 81,9±2,84 78,6±2,05 18,0
6. Середній тривалість гребка, с 0,74±0,03 0,77±0,02 20,5
7. Середня швидкість човна в циклі гребка, м/с 2,96±0,06 2,63±0,06 3,0
8. Коефіцієнт техніки, ум.од. 78,7±3,72 95,3±2,90 3,0

Примітка: достовірність розбіжностей p<0,05 при t=10, p<0,01 при t=3.
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найбільш перспективних атлетів [9]. Отже, враховую-
чи те, що існує достовірна розбіжність за більшістю 
показників змагальної діяльності між веслувальни-
цями різних кваліфікаційних груп, їх можна вважати 
профільними і застосовувати для корекції тренуваль-
ного процесу спортсменок.

Використання запропонованої системи контролю 
змагальної діяльності веслувальниць на байдарках 
дозволяє тренерам в їх роботі зі спортсменами про-
грамувати і контролювати технічну підготовку до зма-
гань, підвищувати ефективність тренувального про-
цесу. Покращання коефіцієнту техніки і підвищення 
результату подолання змагальної дистанції в процесі 
підготовки показує правильно обрану систему 
підготовки веслувальниць.

Висновки.
Доведено, що чотири із восьми рекомендованих 1. 
фахівцями компонентів змагальної діяльності 
достовірно відображають міжкваліфікаційні 
розбіжності веслувальниць на байдарках масо-
вих розрядів та кваліфікованих веслувальниць: 
коефіцієнт техніки, час подолання дистанції, серед-
ня швидкість човна та середня швидкість човна у 
циклі гребка.
За кількістю гребків на дистанції 500 м та шляхом 2. 
човна за один гребок міжкваліфікаційні розбіжності 
близькі до значущих.
Визначені показники змагальної діяльності вес-3. 
лувальниць на байдарках доцільно розглядати як 
модельні і враховувати їх при побудові підготовки 
веслувальниць масових спортивних розрядів.
Показники середньої тривалості гребка та середньо-4. 
го темпу на дистанції  мають низьку інформативність 
щодо ефективності змагальної діяльності веслу-
вальниць на байдарках на дистанції 500 м.
Перспективи подальших досліджень полягають у 

вивченні взаємозв’язків між показниками змагальної 

діяльності та показниками фізичної підготовленості 
веслувальниць на байдарках різної спортивної 
кваліфікації та дистанціях 500 та 1000 м.
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Рис. Результати експерименту.

1-кількість гребків на дистанції;  
2-час проходження дистанції;  
3-шлях човна за один гребок;  
4-середня швидкість;  
5-середній темп;  
6-середня тривалість циклу;  
7-швидкість в циклі гребка; 
8-коефіцієнт техніки.

Кваліфіковані 
веслувальниці
Веслувальниці
І-ІІІ розряду
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Анотації:
З’ясовано сутність різних типів 
інноваційних освітніх закладів: 
авторських, альтернативних, ек-
спериментальних шкіл, гімназій, 
ліцеїв, навчальних комплексів. 
Узагальнюється досвід їх роботи 
в Україні. З’ясовується історія ви-
никнення інноваційних закладів 
освіти, їх особливості. Доведена 
доцільність широкого застосування 
інноваційного навчання в середніх 
закладах освіти. Функціонування 
інноваційних освітніх закладів 
відкривають можливості експери-
ментально перевіряти на практиці 
моделі вдосконалення навчально-
виховного процесу, проводити 
дослідну роботу.

Шапран О.И. Организация инновацион-
ного обучения в средних учебных заве-
дениях. Определяется сущность разных 
типов инновационных образовательных 
учреждений: авторских, альтернативных и 
экспериментальных школ, гимназий, лице-
ев, учебных комплексов. Обобщается опыт 
их работы на Украине, определяется исто-
рия возникновения инновационных учеб-
ных учреждений, их особенности. Доказана 
целесообразность широкого использования 
инновационного обучения в средних учеб-
ных заведениях. Функционирование инно-
вационных образовательных учреждений 
открывают возможности экспериментально 
проверять на практике модели совершен-
ствования учебно-воспитательного процес-
са, проводить исследовательскую работу.

Shapran O.I. Organization of innovative 
education at secondary educational in-
stitutions. Essence of different types of 
innovative educational establishments is 
determined: author’s, alternative and ex-
perimental schools, gymnasia, lyceums, 
educational complexes. Experience of 
their work is summarized on Ukraine, his-
tory of origin of innovative educational es-
tablishments, their features, is determined. 
Expedience of the wide use of the innova-
tive teaching is well-proven in middle edu-
cational establishments. Functioning of 
innovative educational establishments is 
opened by possibilities experimentally to 
check up the models of perfection of an 
educational educate process in practice, 
to conduct research work.

Ключові слова:
ернативні, експериментальні, 
школи; гімназія; ліцей; школа-
комплекс.

инновационный, учебный, учрежде-
ние; авторские, альтернативные, 
экспериментальные, школы; гимназия; ли-
цей; школа-комплекс.

innovative, educational, establishment; 
author, alternative, experimental, schools; 
gymnasium; lyceum; school-complex.

Організація інноваційного навчання в середніх закладах освіти
Шапран О.І.

ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

Вступ. 1

Сучасний етап розвитку освіти в Україні 
характеризується інтенсивними пошуками нового 
в теорії та практиці навчання. Школа незалежної 
України переживає процес реформування, відходу 
від тотальної уніфікації та стандартизації навчально-
виховного процесу. Традиційна система освіти, що 
утворилася в минулому, вже не відповідає вимогам 
сьогодення – епохи становлення постіндустріальної 
цивілізації, вона не спроможна усунути протиріччя між 
орієнтацією освіти на засвоєння великого обсягу знань 
і стрімко зростаючим потоком нової інформації. На 
зміну традиційному приходить інноваційне навчання. 
Але в роботі шкіл – в тому числі навчальних закладів 
нового типу – інноваційні процеси розвиваються 
достатньо стихійно. Як і все нове, інноваційні процеси 
сприймаються з захопленістю, зацікавленістю в 
нових методах та формах, але постійними стають 
ті, що випробувані часом, практикою. Сьогодні під 
інноваційними багатьма науковцями та практиками 
розуміються будь-які школи, що застосовують різні 
нововведення. І.М.Дичківська вказує, що інноваційна 
школа являє собою нову освітню практику (взагалі 
або для конкретних умов) [2, с.339].

Сутність поняття «інноваційне навчання» 
розглядається в працях К.О.Баханова, О.Г.Козлової, 
М.В.Кларіна, Л.А.Машкиної та ін. Наукові дороб-
ки О.В.Попової, І.М.Дичківської, М.М.Поташника, 
Н.С.Побірченко та ін. сприяють визначенню 
специфічних характеристик, що дозволяють розгляда-
ти школу в статусі інноваційної. Але дослідники не 
ставили завдання проаналізувати та порівняти різні 
типи інноваційних навчальних закладів в системі 
середньої освіти.

Робота виконана відповідно до тематичного пла-
ну і загальної проблеми наукових досліджень кафедри 
педагогіки ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький держав-
ний педагогічний університет імені Григорія Сково-
 Шапран О.І., 2010

роди ” і є складовою наукової теми “Концептуальні 
засади психолого-педагогічної підготовки вчителів у 
сучасних умовах (питання теорії і технологій)” РК № 
01971006397.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета статті – з’ясувати сутність різних типів 

інноваційних освітніх закладів: авторських, альтер-
нативних, експериментальних шкіл, гімназій, ліцеїв, 
навчальних комплексів. 

Завдання дослідження: ознайомитися з різновидами 
сучасних шкіл, що здійснюють інноваційне навчання; 
узагальнити досвід роботи інноваційних закладів в 
Україні.

Для вирішення поставлених завдань використа-
но наступні методи: аналіз психолого-педагогічної 
літератури з проблеми дослідження з метою визначен-
ня сутності інноваційного навчання; зіставний метод 
– для з’ясування особливостей інноваційних закладів 
освіти в системі середньої освіти; узагальнення пере-
дового педагогічного досвіду діяльності інноваційних 
закладів на території України.

Результати дослідження. 
Інноваційна школа якісно відрізняється від 

традиційної. Основними характеристиками 
інноваційної школи є системність нововведень і 
дослідницька діяльність педагогів [4]. У традиційній 
школі вчителі, як правило, реалізують розроблені 
концепції та навчальні програми. Постійна адаптація 
в своїй професійній діяльності різних методичних 
рекомендації або їх видозміна, накопичення з роками 
педагогічного досвіду призводять до вдосконалення 
системи роботи педагогів, знаходження ефективних 
способів викладання. Спосіб існування традиційної 
школи не припускає розгорнутих досліджень, і тому 
індивідуальна науково-методична робота кожного 
конкретного вчителя щодо вдосконалення викладання 
конкретних предметів є лише приватною ініціативою 
самих учителів. Принципово інша ситуація 
складається в умовах інноваційної школи, що створює 
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нову освітню модель або розробляє інноваційні 
технології організації навчально-виховного процесу. 
Таким чином, сам освітній процес, що розгортається в 
інноваційній школі, вимагає наявності і педагогічної, 
і дослідницької позиції. Послідовне впровадження 
педагогічним колективом системних нововведень 
та оформлення їх за допомогою досліджень у нове 
педагогічне знання починає характеризувати навчан-
ня як інноваційне, а школу як авторську, альтернатив-
ну або експериментальну. У науковій літературі часто 
поняття «інноваційна школа», «авторська школа», 
«альтернативна школа» та «експериментальна школа» 
вживаються в однорядковому значенні, хоча між цими 
термінами існують певні відмінності [6].

В «Українському педагогічному словнику» 
С.У.Гончаренка «авторська школа» визначається як 
оригінальна загально-педагогічна, дидактична, мето-
дична чи виховна система, опрацьована з урахуванням 
надбань психології, педагогіки, вікової фізіології та 
інших наук, вітчизняного й зарубіжного педагогічного 
досвіду, яка реалізується під керівництвом чи за уча-
стю її автора (авторів) принаймні в одному навчально-
виховному закладі. Як правило, авторська школа є 
іменною (наприклад, школа В.О.Сухомлинського). 
Авторські школи є одним із типів експериментального 
майданчика [1, с.14]. За тлумаченням «Енциклопедії 
освіти» за редакцією В.Г.Кременя авторською шко-
лою є навчально-виховний заклад, у якому реалізується 
нова педагогічна система, розроблена конкретним 
педагогом чи творчим педагогічним колективом. 
Авторські школи виникають переважно як відповідь 
на гострі потреби вдосконалення освітньої практики, 
соціальної обґрунтованості певних ідей щодо навчан-
ня, виховання і розвитку дітей [3, с.8 ]. 

Отже, авторською школою називається освітній 
заклад, діяльність якого побудована на оригінальних 
авторських ідеях і являє нову освітню практику. У су-
часному освітньому просторі України відомі здобутки 
авторської школи-толоки О.А.Захаренка (с.Сахнівка, 
Черкаська обл.), школи-комплексу М.П.Гузика (м.Южне, 
Одеська обл.), Саксаганського ліцею А.І.Сологуба 
(м.Кривий Ріг), приватної українознавчої школи 
М.І.Чумарної (М.Львів) та ін. Серед відомих авторських 
шкіл зарубіжжя виділяються: Школа самовизначення 
О.Н.Тубельського (м.Москва, Росія), агрошкола-інтернат 
О.О.Католикова (м.Сиктивкар, Росія), школа Завтраш-
нього дня Дональда Говарда (м.Луїсвіл, США), школа 
Світлани Нанчевої (Болгарія) та інші [5, с.112].

У кожної авторської школи є далека перспектива 
стати альтернативною за умов розробки принципо-
во нової освітньої моделі. Альтернативні підходи в 
освіті існують понад 200 років. В сучасній педагогіці 
альтернативними називають школи, які перегляда-
ють концептуальні основи побудови традиційного 
педагогічного процесу. Саме так у свій час сформу-
валися та ставали альтернативними освітніми систе-
мами авторські школи С. Френе, М. Монтессорі, Р. 
Штайнера та ін.

С.У.Гончаренко в «Українському педагогічному 
словнику» наголошує, що альтернативні школи 

діють паралельно або замість звичайних шкіл і забез-
печують освіту, альтернативну за змістом або за фор-
мами й методами роботи з учнями [1, с.23]. 

Альтернативні школи виникли наприкінці 60-их 
років ХХ ст. в рамках антиавторитарних педагогічних 
рухів. Завдання альтернативних шкіл – забезпечити 
індивідуалізацію та диференціацію вивчення великої 
кількості елективних предметів і курсів за допомогою 
спеціалізованої навчальної бази й методів роботи. 
Існує понад десять типів таких шкіл: «відкриті шко-
ли», «школи без стін», «навчальні центри», «магнітні 
школи», «навчальні парки», «вільні школи», вуличні 
академії, школи з модульним розкладом, консорціуми 
тощо.

Творчі пошуки українських освітян і науковців 
сприяли створенню таких інноваційних закладів 
як школа розвитку (м.Донецьк), школа розуміння 
(м.Біла Церква), школа мислення (м.Керч), школа віри 
(м.Київ), школа ментальності (м.Дніпропетровськ) та 
ін. На виконання Державної цільової соціальної про-
грами «Школа майбутнього» в Україні впроваджується 
програмно-цільовий проект «Інноваційна школа ХХІ 
століття». Його мета – модернізація регіональної си-
стеми освіти шляхом запровадження інноваційних 
педагогічних технологій в освітній процес, розробка 
моделі сучасного навчального закладу – нового за 
формою, змістом, освітнім середовищем, який зможе 
забезпечити повноцінну якісну освіту, умови для фор-
мування освітнього середовища.

Що стосується експериментальних шкіл, то до них 
відносяться школи різного типу, на базі яких органи 
освіти, науково-дослідні установи або окремі науковці 
апробують новий зміст освіти, нові організаційні форми 
й методи навчання і виховання. Експериментальні шко-
ли почали засновуватися в ХІХ ст. у зв’язку з розвитком 
експериментальної педагогіки й психології [1, с.114]. 
Головна мета створення експериментальних шкіл – 
перевірка, розробка та обґрунтування нових для свого 
часу педагогічних ідей а також практичного досвіду 
вчителів (наприклад, В.Ф.Шаталова, Ш.А.Амонашвілі, 
С.М.Лисенкової, С.П.Логачевської та ін). 

Отже, інноваційні заклади освіти – це 
експериментальні лабораторії в яких створюються й 
апробуються різні нововведення, здійснюється пошук 
перспективних шляхів і способів розвитку освіти. 
Навряд чи масова державна школа з її традиційними 
підходами та змістом навчання спроможна осягнути 
всю багатовимірність освітніх пріоритетів майбутньо-
го. Значний інтерес у цьому питанні становить досвід 
діяльності гімназій, ліцеїв та навчальних комплексів 
як сучасних інноваційних освітніх закладів. 

Загальновідомо, що гімназія – загальноосвітній 
навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів для обдарованих і 
здібних дітей. Вперше гімназією була названа серед-
ня школа, відкрита в Страсбурзі в 1538 р. Першими 
чоловічими гімназіями в Україні були Полтавська і 
Одеська (1804), Сіверська, Харківська й Катеринос-
лавська (1805), Київська (1809) [2, с.68-69 ]. У 1914 
році на території України було близько 340 чоловічих 
і жіночих гімназій та 41 реальне училище. 
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У сучасних гімназіях здійснюється освітній про-
цес, реалізуються загальноосвітні програми середньої 
(повної) загальної освіти, даючи, як правило, учням 
загальну середню гуманітарну освіту поглибле-
ного типу з вивченням двох-трьох іноземних мов, 
стародавніх мов, античної й зарубіжної літератури, 
історії мистецтв. 

Гімназії приймають здібних і найбільш 
підготовлених дітей до засвоєння загальноосвітніх 
програм поглибленої гуманітарної освіти у віці 6-7 і 
10-11 років згідно зі статутом гімназії на основі кон-
курсного відбору. Хоча цей заклад призначений для 
обдарованих учнів, навчаються в ньому, за висновка-
ми психологів, більшість звичайних дітей із збереже-
ним інтелектом. 

Для такого інноваційного закладу освіти, як 
гімназія, принципово важли вим є характер процесу 
його становлення. Як показує досвід, більшість на-
вчальних закладів нового типу пішли шляхом засто-
сування найпрогресивніших освітніх моделей, роз-
роблених раніше. Найбільш вдалий підхід до вибору 
моделі і визначає рівень інноваційності навчального 
закладу, який зростає в умовах сформованої потре-
би та інтенсивного розвитку. Наприклад, цілісна си-
стема пошуку, виявлення та розвитку обдарованих 
учнів на основі спеціальних орієнтованих моделей 
організації навчально-виховного процесу створено 
у Нерюнгрінській багатопрофільній гімназії (Росія), 
Гуманітарній гімназії № 1 м. Житомира (Україна) та 
ін.[1]. Заслуговує на увагу досвід функціонування 
гімназій Німеччини як селективних, привілейованих 
навчальних закладів, орієнтованих безпосеред-
ньо на підготовку обдарованої молоді до вступу в 
університет. 

Українська гімназія пов'язує свій розвиток із но-
вовведеннями та опануванням кращого зарубіжного 
досвіду при дбайливому збереженні національної 
самобутності. Основними завданнями гімназії є 
виховання громадянина України, світогляд яко-
го ґрунтується на розумінні загальнолюдських 
цінностей; забезпечення базової загальноосвітньої 
підготовки учнів із гуманітарним спрямуванням, що 
включає розвиток їх нахилів, інтересів, здібностей; 
створення сприятливих умов для повноцінного мо-
рального, психічного, фізичного здоров’я гімназистів; 
формування творчої, мислячої особистості, здатної до 
продуктивної праці у динамічному світі [3, с.136].

Гімназії діють на підставі статуту, що розробляється 
навчальним закладом на основі Примірного статуту 
загальноосвітнього навчального закладу, затвердже-
ного Наказом МОН України від 29.04. 2002 р за № 
284. Відомими українськими гімназіями вважають-
ся: Українська гімназія №1 м. Івано-Франківська, 
Класична гімназія при Львівському університеті 
імені Івана Франка, гімназія імені С.Д.Скляренка 
(м.Золотоноша, Черкаська обл.), Житомирська 
гуманiтарна гiмназiя № 33 та ін.

Наступним інноваційним загальноосвітнім на-
вчальним закладом ІІІ ступеня з профільним навчан-
ням і допрофесійною підготовкою  є ліцей. 

Діяльність ліцеїв спрямовується на поглибле-
не вивчення окремих предметів шкільного курсу, 
на створення середовища, яке формує пріоритет 
зацікавленості науками. Ліцеї забезпечують здо-
буття учнями освіти понад державний освітній 
мінімум, здійснюють науково-практичну підготовку 
учнівської молоді.

Відрізняючись один від одного профілем на-
вчання, організаційними особливостями навчально-
виховного процесу, різноманітністю підходів до впро-
вадження інноваційних технологій, сучасні українські 
ліцеї  виконують завдання, які поставлені у Концепції 
профільного навчання в старшій школі. Профільне 
навчання старшокласників здійснюється за всіма 
напрямами, передбаченими Концепцією. Перевага 
надається природничо-математичному, суспільно-
гуманітарному, технологічному, спортивному та ху-
дожньо – естетичному напрямам.

Пріоритети функціонування ліцеїв визначають-
ся тісними зв’язками з вищими навчальними закла-
дами (щодо організації навчально-виховного про-
цесу і визначення спільних напрямів діяльності з 
допрофесійної підготовки учнівської молоді) та ви-
робництвом відповідного профілю (щодо організації 
окремих практик ліцеїстів). 

Найбільш відомими в Україні ліцеями при вищих 
навчальних закладах є: Український гуманітарний 
ліцей при Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка, Аерокосмічний ліцей на 
базі Національного аерокосмічного університету ім. 
М.Є.Жуковського, Львівський фізико-математичний 
ліцей при Львівському національному університеті 
імені І.Франка, Класичний ліцей при Запоріжському 
національному університеті та ін. У ліцеях при вищих 
навчальних закладах повною мірою реалізується пи-
тання наступності подальшого навчання випускників 
та їх професійної самовизначеності.

Перспективними інноваційними освітніми закла-
дами є навчальні та навчально-науково-виробничі 
комплекси як добровільні об’єднання державних, не-
державних навчально-виховних закладів, заснованих 
на різних формах власності. Навчальний комплекс 
є об’єднання навчально-виховних закладів різних 
типів. Навчально-науково-виробничий комплекс є 
об’єднання навчально-виховних закладів усіх типів, 
виробничих підприємств, наукових організацій, уста-
нов тощо. Метою організації таких комплексів є за-
безпечення: цілісності, наступності та неперервності 
освіти; особистісно орієнтованого підходу до кожного 
учня та студента.

Досвід функціонування цих закладів має ве-
лике науково-практичне значення у зв’язку з тим, 
що в ньому спостерігається загальна для України 
тенденція до інтеграції діяльності всіх навчальних 
установ дошкільної, середньої та вищої освіти в 
єдину навчально-виховну систему. Якщо гімназії та 
ліцеї є інноваційними середніми закладами освіти, то 
функціонування комплексів – найбільш перспективна 
модель вдосконалення системи не тільки середньої, 
але й вищої освіти.
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У межах комплексів здійснюється робота з 
корекції діяльності різних освітніх закладів, що вхо-
дять до їх складу. У роботі з обдарованими дітьми 
показовим є досвід навчально-виховного комплек-
су № 1832 м. Москви, школи-комплексу № 19 м. 
Запоріжжя, Південноукраїнського навчального ком-
плексу „Педагог”, навчально-виховного комплексу 
№28 м. Дніпропетровська та ін.. Особливого зна-
чення набувають взаємозв’язки вищих навчальних 
закладів І-ІV рівнів акредитації, які реалізуються в 
різних напрямах. Можливе формування контингенту 
студентів або спільне навчання студентів перших і 
других курсів викладачами університетів, коледжів 
та педагогічних училищ із можливістю продовження 
навчання в університеті у скорочені терміни. Вищим 
навчальним закладам ІІІ-ІV рівнів акредитації, які 
працюють за спільними навчальними планами і 
об’єднані в комплекс із навчальними закладами І-ІІ 
рівнів акредитації, надається право зараховувати 
випускників цих навчальних закладів для продовження 
навчання за спеціальними програмами із скороченим 
терміном підготовки спеціалістів на другі-треті курси 
для поповнення академічних груп [7, с.74].

Висновки. 
Отже, більшість дослідників розуміють під 

інноваційним навчанням процес і результат такої 
навчальної діяльності, що стимулює інноваційні зміни 
в культурі та соціальному середовищі. Інноваційне 
навчання передбачає суттєві зміни в системі освіти. 
Цілком справедливо інноваційною називають таку 
освіту, яка заснована на нових знаннях та інноваційній 

динаміці, веде до зміни парадигми, утвердження нової 
педагогіки, нових освітніх процесів, нових технологій. 
Функціонування інноваційних освітніх закладів 
відкривають такі можливості: експериментально 
перевіряти на практиці моделі вдосконалення 
навчально-виховного процесу, проводити дослідну 
роботу; створювати сприятливі умови для просування 
творчих ідеї, впроваджувати системні інновації в 
практику роботи. Інноваційні навчальні заклади 
приходять на зміну традиційній школі та відкривають 
нові перспективи для шкіл майбутнього. 

Перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку: визначити зміст та технології організації 
навчання в інноваційних освітніх закладах.
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Optymalizowanie modelu sieciowego odzwierciedlającego 
współzależność ćwiczeń stanowiących treść nauczania w skokach 

akrobatycznych na ścieżce
Piotr Kuśmierczyk, Wiktor Bołoban, Marian Szyper

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  
Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Polska 
Narodowy Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy, Kijów

Wstęp. 1

Osiągnięcie wysokiego wyniku współzawodnictwa w 
sportach gimnastycznych możliwe jest poprzez stosowanie 
efektywnej a także efektownej formy wykonania ćwiczeń 
stanowiących treść układów prezentowanych podczas 
zawodów [3,5,7,14,18-21]. Zatem optymalna technika 
wykonania ćwiczeń, stanowiących ogniwa układu wraz 
z elementami łączącymi je w całość, powinna być celem 
nadrzędnym w szkoleniu gimnastyków, akrobatów, 
zawodniczek gimnastyki artystycznej [4,5,8,9,14,15,19]. 
Technika wykonania opiera się na prawach biomechaniki 
ruchu [1,2,3,5,7,8,9,15], fizjologii ludzkiego organizmu 
i osobowościowych predyspozycjach psychicznych 
[1,2,6,13]. Te elementy są najczęściej eksponowane w 
definicjach techniki wykonania w ujęciu różnych autorów 
tych definicji.

Poziom technicznego wykonania ćwiczeń ma ścisły 
związek z predyspozycjami w funkcjonowaniu organizmu 
w zakresie współdziałania zmysłu i umysłu, określany 
mianem sensomotoryki [1,2,6,13,16]. Te predyspozycje 
stanowią dynamiczny potencjał, w oparciu o który powinna 
być kształtowana technika wykonania poszczególnych 
ćwiczeń. Tempo procesów adaptacyjnych organizmu 
zawodnika uzależnione jest od jego genotypu oraz od 
bodźców jakie daje mu środowisko, w tym głównie 
proces treningowy. Trening jest bowiem podstawowym 
stymulatorem rozwoju sportowego zawodnika. Środkami 
do rozwijania potencjału ruchowego, których działanie 
przejawia się lepszym funkcjonowaniem organizmu są 
ćwiczenia [3,7,8,12,15,17,18,19]. Przepływ informacji 
o treści zastosowanych ćwiczeń odbywa się kanałami od 
zmysłów człowieka do mózgu, stanowiącego główną część 
układu nerwowego. Są one tam generowane i przetwarzane 
 Piotr Kuśmierczyk, Wiktor Bołoban, Marian Szyper, 2010

dając w rezultacie lepszą korekcję ruchów, zgodną z 
ideą danego ćwiczenia [1,2,13,16]. Ażeby skutecznie i 
perspektywicznie nauczać techniki wykonania ćwiczeń 
występujących w akrobatycznych skokach na ścieżce, 
należy mieć na względzie makro i mikrometodyczne 
uwarunkowania przebiegu procesu treningowego, 
polegające między innymi na odpowiedniej kolejności 
wprowadzania ćwiczeń do toku nauczania (ujęcie 
makro) oraz na stosowaniu do każdego z nich ćwiczeń 
przygotowawczych, pomocniczych, także specjalnych, 
których rodzaj i ilość powinny mieć związek z poziomem 
sprawności szkolonych osób (ujęcie mikro). 

Cel. Optymalizowanie modelu makrometodyki 
nauczania ćwiczeń akrobatycznych w skokach 
akrobatycznych na ścieżce.

Hipoteza. Szkoleniowcy dążąc do szybkich efektów 
treningowych, mogą pomijać nauczanie niektórych 
ćwiczeń, co w konsekwencji, na dalszych etapach 
szkolenia zawodnika, może utrudniać proces nauczania – 
uczenia się techniki wykonania innych ćwiczeń z zakresu 
tej konkurencji, bądź też powodować powstawanie 
trudnych do wyeliminowania tzw. „przyruchów”. 

Pytania badawcze. 1) Które ćwiczenia z rejestru są 
podstawowymi w skokach akrobatycznych na ścieżce? 
2) Jak przedstawiają się obszary dyskusyjne specjalistów 
w makrometodyce nauczania ćwiczeń akrobatycznych w 
skokach na ścieżce?

Metody badań. W badaniu wykorzystano jedną z technik 
badań operacyjnych a mianowicie metodę CPM (Critical 
Path Method), w Polsce zaadoptowaną do potrzeb kultury 
fizycznej przez profesora Jaczynowskiego [ 11 ] oraz metodę 
sondażu diagnostycznego i metodę oceny ekspertów.

Materiał badań. Przy realizacji tematu przebadano 
trenerów polskich i ukraińskich. Trenerzy ukraińscy 
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zostali zapoznani z charakterem badań podczas 
Międzynarodowego Pucharu Polski w Akrobatyce 
Sportowej 18-21.09.2004 r. w Białej Podlaskiej. 
Otrzymali wówczas nieuporządkowany rejestr ćwiczeń z 
zadaniem ułożenia ich w kolejności uważanej przez nich 
za najlepszą. Badaniem objęto wówczas 10 Trenerów 
Ukrainy ze stażem pracy od 15 do 40 lat. Trenerzy polscy 
otrzymali rejestry podczas Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w Akrobatyce Sportowej 6-7.05.2005 r. 
w Białej Podlaskiej. Badaniem objęto 16 trenerów: 
3 trenerów klasy mistrzowskiej, 5 trenerów klasy I, 5 
trenerów klasy II oraz 3 instruktorów. 

Wyniki badań. Realizując metodykę nauczania 
poszczególnych ćwiczeń stanowiących treść szkolenia 
technicznego w skokach na ścieżce powinno się 
zachowywać typową strukturę drogi postępowania. 
Na początku tej długotrwałej [4] drogi stosowane są 
ćwiczenia przygotowawcze, mające na celu głównie 
podnoszenie na wyższy poziom zdolności kondycyjnych 
i koordynacyjnych, stanowiących bazę wyjściową w 
nauczaniu konkretnego ćwiczenia, czy też zestawu 
ćwiczeń o podobnej strukturze ruchu. Kolejne ogniwo w 
strukturze treści jakie powinni realizować szkoleniowcy 
stanowią ćwiczenia pomocnicze. Celem nadrzędnym, tej 
jak najbardziej twórczej części metodyki, jest stopniowe 
zbliżanie się do wzorca nauczanego aktu ruchowego. 
Stopniowanie polega na wprowadzaniu na początku 
ćwiczeń łatwiejszych, w uproszczonych (dogodnych) 
warunkach a następnie, krok po kroku, zbliżaniu się do 
wykształcenia umiejętności wykonania tegoż ćwiczenia 
w typowych warunkach, zgodnych z wymogami. Podczas 
wykonywania ćwiczeń pomocniczych zawodnik jest 

bodźcowany szeregiem informacji o danym ruchu, 
docierających poprzez zmysły do mózgu, będącego 
podstawową częścią centralnego układu nerwowego, 
który to układ kieruje adaptacją organizmu do konkretnego 
celu ruchowego [2,13,16]. Przykładowo wykonując 
proste ćwiczenia jakimi są przetoczenia w przód i w tył, 
stosowane na początku drogi metodycznej, przy nauczaniu 
dużej grupy strukturalnej ćwiczeń zawierających 
przewrót w przód lub w tył, salto w przód lub w tył można 
wyróżnić następujące typy bodźców doświadczanych 
przez szkolone osoby, które podano w tab. 1. 

W wyniku mikrometodyki, stosowanej w nauczaniu 
danego ćwiczenia, można mówić o mikroprzystosowaniu 
struktur organizmu do konkretnego ćwiczenia. 
Mikroprzystosowanie przechodzi w makro w momencie 
kiedy szkolona osoba potrafi wykonać coraz większą ilość 
ćwiczeń jednoprofilowych, czy z różnych strukturalnych 
grup [4]. Ważne jest aby nie stosować tu nagłych 
„skoków” w treściach nauczania np. po opanowaniu 
przewrotu w przód nauczać podwójnego salta w przód, 
bowiem struktura współdziałania zmysłów i centralnego 
układu nerwowego nie jest jeszcze do tego gotowa. Tak 
prowadzony proces nauczania ćwiczeń jest niecelowy, 
prowadzi do frustracji zawodnika, który nie potrafi 
sprostać stawianym mu wymaganiom, utrwala złe nawyki, 
które w przyszłości trudno będzie wyeliminować. 

Wszystkie zależności makrometodyczne między 
ćwiczeniami występującymi w akrobatycznych skokach 
na ścieżce (przed weryfikacją) pokazano w tab. 2. 
Tabela składa się z czterech kolumn: 1- zawiera liczbę 
porządkową ćwiczenia, 2 – nazwę ćwiczenia, 3 – 
ćwiczenia bezpośrednio poprzedzające dane ćwiczenie, 

Tabela. 1. 
Bodźce ze środowiska zewnętrznego odbierane przez zmysły człowieka w trakcie wykonywania przykładowych 

ćwiczeń poprzedzających salto w przód i salto w tył – przetoczenia, przewroty. Źródło: badania własne

Element wykonywany Typ bodźców
Przetoczenia1. 
Przewroty2. 

a) wzrokowe :
pokaz ćwiczenia– 
tempo zmiany obrazu elementów konstrukcyjnych sali gimnastycznej– 

b) słuchowe:
informacje płynące ze strony szkoleniowca o tym , czy właściwie – 
wykonywane jest dane ćwiczenie i co należy poprawić w następnym 
powtórzeniu

c) dotykowe:
przemieszczanie się strefy kontaktu ćwiczącego z podłożem (materac, plansza – 
ćwiczeń wolnych)
odczuwalne większe opory powietrza przy przyspieszeniu ruchu głową– 

d) propriocepcja:
informacje z proprioreceptorów umieszczonych w przyczepach mięśni i na – 
powierzchniach stawowych rejestrowane w charakterystycznym ułożeniu 
skłonu głowy w przód, kontaktu kończyn górnych i dolnych oraz z położenia 
ciała w maksymalnym zgrupowaniu

e) analizator przedsionkowy:
przemieszczający się płyn otolitowy w kanałach półkolistych zwłaszcza w – 
strzałkowym półkolistym kanaliku westybularnego analizatora uruchamia 
receptory znajdujące się w ściankach kanałów nieustannie wysyłając 
informacje do centralnego układu nerwowego o położeniu ciała ( stopnia 
zaburzenia równowagi) i następuje korekcja ruchu pozwalająca zachować 
równowagę dynamiczną
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4 – ćwiczenia bezpośrednio następujące po danym 
ćwiczeniu.

Zarejestrowano 111 ćwiczeń będących przedmiotem 
badań. Są to te ćwiczenia, które odnotowano na drodze 
analizy piśmiennictwa metodycznego, programów 
klasyfikacyjnych, różnego rodzaju systematyk 
ćwiczeń stosowanych w akrobatycznych skokach na 
ścieżce [3,8,14,15,18,19,20,21]. Na tym etapie badań 
najważniejszą czynnością było udzielenie odpowiedzi na 
pytanie: Jakie ćwiczenia z całego zbioru należy wykonać 
bezpośrednio przed danym ćwiczeniem oraz jakie można 
realizować bezpośrednio po nim? Przykładowe zależności 
w wybranych ćwiczeniach przedstawiono poniżej. 

Salto kuczne w przód (ćw. nr 11) powinno być 
poprzedzone ćwiczeniami 71, 16 i 15, którymi są: skok 
lotny do przewrotu w przód, wychwyt z głowy i przerzut 
w przód z odbicia obunóż. Bezpośrednio po opanowaniu 
salta kucznego w przód, zawodnik może wykonać 
następujące ćwiczenia: salto kuczne w przód i łącznie 
salto kuczne w przód, wyskok z 1/2 obrotem i łącznie 
przewrót w przód, salto łamane w przód, salto machowe 
w przód, twist, podwójne salto kuczne w przód.

Inny przykład to ćwiczenie 41 (potrójne salto kuczne 
w tył). W makrometodyce powinno być ono poprzedzone 
ćwiczeniem 37 (podwójne salto kuczne w tył) a bezpośrednio 

po tym ćwiczeniu można nauczać: potrójne salto w tył w 
pozycji łamanej, potrójne salto kuczne w tył w pierwszym 
obrót o 360o, poczwórne salto kuczne w tył. 

Wszystkie zależności przedstawione w tab. 2 obrazuje 
ryc. 1, stanowiąca sieciowy model makrometodyki 
(przed weryfikacją), gdzie pokazano, że nie ma ona 
charakteru liniowego a liniowo rozgałęziony. Cyfry nad 
liniami oznaczają ćwiczenia z rejestru a kierunek strzałki 
wskazuje na coraz trudniejsze ćwiczenia w danych 
grupach strukturalnych. Podstawowe grupy ćwiczeń 
wykonywanych w konkurencji skoki na ścieżce to te, 
zawierające wolne przewroty i przerzuty w tył i w przód. 
Wzrost skali trudności w tych grupach następuje poprzez 
zwiększanie ilości obrotów wokół poprzecznej osi ciała 
(salt), połączony z obrotami wokół podłużnej osi ciała – 
w pozycjach: kucznej, łamanej oraz o tułowiu prostym. 
Znaczenie tych ćwiczeń, w przedstawionym modelu 
makrometodyki (tab.2; ryc.1) oznaczonych numerami 
11 (salto kuczne w przód) i 18 (salto kuczne w tył), jest 
uwidocznione, ponieważ są wyraźne rozgałęzienia sieci 
w tych miejscach. Świadczą one o ważności rzeczonych 
ćwiczeń w perspektywicznym szkoleniu sportowca w 
tej konkurencji (tab. 4; ryc.2), ale też w licznych innych 
konkurencjach sportu gimnastycznego, np. w zeskoku z 
przyrządu [5,9]. 

Tabela 2. 
Zależności makrometodyczne między ćwiczeniami w akrobatycznych skokach na ścieżce (przed weryfikacją) 

Lp. Nazwa ćwiczenia
Ćwiczenia 

bezpośrednio 
poprzedzające

Ćwiczenia 
bezpośrednio 
następujące

1. Z rozbiegu podskok tempowy „falset”. 6 76
2. Rundak 3, 14 18,81
3. Przerzut bokiem 76 79,77,2,78,65,73
4. Przejście przerzutem w przód jednonóż - 5,14
5. Przejście przerzutem w przód obunóż 4 15
6. Z naskoku przewrót w przód 100 1,16,1165,71,74
7. Przejście przerzutem w tył jednonóż - 8,9
8. Przejście przerzutem w tył obunóż 7 9
9. Przerzut w tył z miejsca 8,75 10,18,80,19,81
10. Przerzut w tył po rundaku 9 18,20,81,13
11. Salto kuczne w przód 71,16,15 27,82,74,12,78,82,101
12. Salto łamane w przód 11,6 21,13,28
13. Salto proste w przód 12,14,10 22,26,29
14. Przerzut w przód z odbicia jednonóż 4,76 2,15,18,13,78
15. Przerzut w przód z odbicia obunóż 14,5 83,11
16. Wychwyt z głowy 6,71 84,11
17. Przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego 100 18,72
18. Salto kuczne w tył 75,80,2,9,10,14 23,32,37,19,107
19. Salto łamane w tył 18 38,20
20. Salto proste w tył 19 24,39
21. Salto łamane w przód z 1/2 obrotem 12 25
22. Salto proste w przód z 1/2 obrotem 13 26
23. Salto kuczne w tył z 1/2 obrotem 18 32
24. Salto proste w tył z 1/2 obrotem 20 34
25. Salto łamane w przód z 1/1 obrotem 21 30
26. Salto proste w przód z 1/1 obrotem 22,13 31
27. Podwójne salto kuczne w przód 11 61,85,91
28. Podwójne salto łamane w przód 12 58
29 Podwójne salto proste w przód 13 54
30. Salto łamane w przód z 3/2 obrotu 25 -
31. Salto proste w przód z 3/2 obrotu 26 40
32. Salto kuczne w tył z 1/1 obrotem 23,18 33
33. Salto w półzgrupowaniu w tył z 1/1 obrotem 32 35
34. Salto proste w tył z 1/1 obrotem 24 36
35. Salto w półzgrupowaniu w tył z 2/1 obrotami 33 -
36. Salto proste w tył z 3/2 obrotu 34 42
37. Podwójne salto kuczne w tył 18 41,62,110,111
38. Podwójne salto łamane w tył 19 86
39. Podwójne salto proste w tył 20 46,87,93
40. Salto proste w przód z 2/1 obrotami 31 52
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41. Potrójne salto kuczne w tył 37 88,64,93
42. Salto proste w tył z 2/1 obrotami 36 43
43. Salto proste w tył z 5/2 obrotu 42 44
44. Salto proste w tył z 3/1 obrotami 43 45
45. Salto proste w tył z 4/1 obrotami 44 -
46. Podwójne salto proste w tył z 1/2 obrotem 39 47
47. Podwójne salto proste w tył z 1/1 obrotem 46 48
48. Podwójne salto proste w tył z 3/2 obrotu 47 49
49. Podwójne salto proste w tył z 2/1 obrotami 48 50
50. Podwójne salto proste w tył z 5/2 obrotu 49 51
51. Podwójne salto proste w tył z 3/1 obrotami 50 89
52. Salto proste w przód z 5/2 obrotu 40 53
53. Salto proste w przód z 3/1 obrotami 52 -
54. Podwójne salto proste w przód z 1/2 obrotem 29 55
55. Podwójne salto proste w przód z 1/1 obrotem 54 56
56. Podwójne salto proste w przód z 3/2 obrotu 55 57
57. Podwójne salto proste w przód z 2/1 obrotami 56 90
58. Podwójne salto łamane w przód z 1/2 obrotem 28 59
59. Podwójne salto łamane w przód z 1/1 obrotem 58 -
60. Podwójne salto kuczne w przód z 1/1 obrotem 91 -
61. Potrójne salto kuczne w przód 27 92
62. Podwójne salto kuczne w tył z 1/2 obrotem 37 63
63. Podwójne salto kuczne w tył z 1/1 obrotem 62 88
64. Poczwórne salto kuczne w tył 41,93 -
65. Salto kuczne bokiem 3,6,70 66,96
66. Salto łamane bokiem 65,77 67
67. Salto proste bokiem 66,73 68
68.  Salto proste bokiem z 1/4 obrotem 67 -
69. Przewrót w tył przez stanie na ramionach 72 75
70. Przewrót w bok - 65
71. Skok lotny do przewrotu w przód 6 11,16
72. Z postawy przewrót w tył poprzez siad o nogach prostych do 

przysiadu podpartego 17 69
73. Przerzut bokiem na jednym ramieniu 3 67
74. Wyskok z 1/2 obrotem i łącznie przewrót w przód 6,11 101
75. Korbet 69 9,18
76. Falset z miejsca 1 14,3
77. Przerzuty bokiem łaczone 3 66,67
78. Salto machowe w przód 3,14,11 103,104
79. Przerzut bokiem z 1/4 obrotu do lądowania naprzemiannóż i 

przerzut w tył lub seria w/w elementów 3 -
80. Salto tempowe w tył 81 105,106,18
81. Przerzut w tył i łącznie przerzut w tył 9,2,10 80
82. Salto kuczne w przód i łącznie salto kuczne w przód 11 107
83. Przerzut w przód z odbicia obunóż i łącznie przerzut w przód z 

odbicia obunóż lub seria w/w elementów 15 -
84. Wychwyt z głowy i łącznie wychwyt z głowy lub seria w/w 

elementów 16 -
85. Podwójny twist 101,27 102
86. Potrójne salto łamane w tył 38
87. Potrójne salto proste w tył 39 -
88. Potrójne salto kuczne w tył z 1/1 obrotem w pierwszym salcie 63,108,41 109
89. Podwójne salto proste w tył z 4/1 obrotami 51 -
90. Podwójne salto proste w przód z 3/1 obrotami 57 -
91. Podwójne salto kuczne w przód z 1/2 obrotem 27 60
92. Potrójne salto kuczne w przód z 1/2 obrotem 61 -
93. Potrójne salto proste w tył 39,41 64,94
94. Potrójne salto proste w tył z 1/2 obrotem 93 95
95. Potrójne salto proste w tył z 1/1 obrotem 94 -
96. Podwójne salto kuczne bokiem 65 97
97. Podwójne salto łamane bokiem 96 98
98. Podwójne salto proste bokiem 97 99
99. Potrójne salto kuczne bokiem 98 -
100. Przetoczenia w przód i w tył w pozycji kucznej - 17,6
101. Twist 11,74 85
102. Potrójny twist 85 -
103. Salto machowe w przód z 1/2 obrotem 78 -
104. Salto machowe w przód i łącznie salto machowe w przód 78 -
105. Salto tempowe i łącznie salto tempowe lub seria salt tempowych 80 -
106. Salto tempowe z 1/1 obrotem 80 -
107. Salto kuczne w tył i łącznie salto kuczne w przód 18,82 111
108. Podwójne salto w tył z 1/1 obrotem po pierwszym salcie 

prostym, zakończone saltem kucznym 110 109,88
109. Potrójne salto w tył z 2/1 obrotami 88 -
110. Podwójne salto w tył, pierwsze proste, drugie kuczne 37 108
111. Podwójne salto kuczne w tył i łącznie salto kuczne w przód 107,37 -



проблеми фізичного виховання і спорту   № 8 / 2010

123

10
8 

 
11

0 
 

63
  

10
9 

 
88

  
62

  
50

  
49

  
48

  
47

  
89

  
51

  
46

  
95

  
94

  
93

  
39

  
87

  
64

  
41

  
37

  
42

  
20

  
45

  
43

   
   

44
  

36
  

24
  

34
  

19
  

38
  

86
  

96
 

97
  

70
  

98
 

99
  

65
  

18
  

35
  

33
  

23
  

32
  

8 
 

7 
 

9 
 

10
  

81
  

80
  

2 
 

17
  

10
0 

75
  

72
 

10
5 

 
69

  
10

6 
 

6 
 

73
  

78
  

10
3 

 10
4 

 
79

  
17

6 
 

3 
 

68
  

77
  

66
 

67
  

11
1 

 
82

  
10

7 
 

14
  

91
  

60
  

4 
 

5 
 

15
  

83
  

11
 

61
27

  
71

  
92

  
28

  
58

  
16

  
84

 
59

  
85

  
74

  
10

2 
 

10
1 

 25
  

21
  

12
  

30
  

22
  

31
  

26
  

40
 

52
  

53
  

13
  

Ry
c.

 1
. S

ie
ci

ow
y 

m
od

el
 m

ak
ro

m
et

od
yk

i n
au

cz
an

ia
 c

w
ic

ze
ń 

w
 

ak
ro

ba
ty

cz
ny

ch
 sk

ok
ac

h 
na

 sc
ie

zc
e 

(p
rz

ed
 w

er
yfi

ka
cj

a)
  

54
  

90
  

57
  

56
  

55
  

29
  



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

124

W celu zweryfikowania założeń przyjętych przez 
jego konstruktorów w modelu makrometodyki nauczania 
ćwiczeń w skokach na ścieżce, przeprowadzono drugą 
część procedury badawczej polegającą na badaniu 
polskich i ukraińskich trenerów akrobatyki sportowej. 
Trenerzy otrzymali nieuporządkowane, zakodowane 
zestawy ćwiczeń w postaci pasków papieru z nazwą 
danego ćwiczenia, z zadaniem ułożenia ich w kolejności 
metodycznie najlepszej, z ich punktu widzenia, czyli 
takiej jaką stosują szkoląc swoich podopiecznych. 
Porównanie założeń modelu opracowanego przez 
konstruktorów z kolejnością wprowadzania ćwiczeń 
podaną przez trenerów było możliwe przy zastosowaniu 
programu komputerowego „Trener”. Generalnie, 
wyniki badań bardzo zbliżone. Razem z tym uzyskano 
zestawienie wszystkich zakłóceń w stosunku do wersji w 
modelu przed weryfikacją. Dodatkową funkcją programu 
komputerowego była możliwość wyodrębnienia obszaru 
dyskusyjnego, czyli tych zależności między ćwiczeniami 
gdzie zakłócenia zdarzały się najczęściej (tab. 3). 

Analiza obszarów dyskusyjnych polegająca na 
sprawdzeniu (ocenie) już nie całej sieci a tylko jej 
fragmentów dyskusyjnych pozwoliła ustalić, które 
zakłócenia mogą być błędami metodycznymi trenerów, a 
które błędami konstruktorów sieci. Dyskusja prowadzona 
była w gronie konstruktorów i trenerów, do których udało 
się dotrzeć autorom badań. 

Tabela 3 obrazuje część „obszaru dyskusyjnego” 
w markometodyce nauczania ćwiczeń w skokach 
akrobatycznych na ścieżce, a mianowicie te ćwiczenia, 
które zdaniem pięciu i większej liczby trenerów, 
powinny się znaleźć w innym miejscu niż przyjęte przez 

konstruktorów w tab. 2 i na ryc. 1. Pozostałe zakłócenia, 
otrzymane w postaci wydruku, po analizie ciągów ćwiczeń 
od trenerów programem komputerowym „Trener” znajdują 
się u autorów badań. Z uwagi jednak na rozmiary tej 
pracy nie będą one tutaj omawiane. Najwięcej zakłóceń 
dotyczyło zależności między ćwiczeniami nr 76 i nr 1. 
Trenerzy w liczbie 11 (42,3%) uznali, że nie ma potrzeby 
przed podskokiem tempowym wykonywanym z miejsca 
nauczać go po rozbiegu. Ponowna dyskusja trenerów i 
autorów badań doprowadziła do następujących wniosków. 
Podskok tempowy jest ćwiczeniem połączeniowym 
wykorzystywanym do komponowania układu skoków. 
Traktowany jako środek do nauczania przerzutu bokiem, 
przerzutu w przód oraz rundaka w wersji z rozbiegu 
ułatwia wykonanie wymienionych wyżej ćwiczeń, dlatego 
powinien być realizowany wcześniej niż z miejsca. 
Statyczna pozycja bowiem nie daje siły poziomej jaka 
osiągana jest podczas rozbiegu, utrudnia zatem wykonanie 
tych ćwiczeń. Praktyka nauczania tego ćwiczenia jako 
„celu samego w sobie” pokazuje, że skoordynowanie 
ruchu nóg i zamachu ramion podczas biegu jest trudniejsze 
niż te same ruchy wykonywane z miejsca. Dlatego też 
lepsze efekty na początkowym etapie kształtowania 
wyobrażenia aktu ruchowego tego ćwiczenia uzyskuje 
się wykonując go z miejsca. Postanowiono ostatecznie 
zaakceptować użyteczność tego ćwiczenia w wersji 
dynamicznej (jako elementu połączeniowego), dlatego 
też zachowano miejsce rzeczonych ćwiczeń zajmowane 
w wersji pierwotnej modelowanej sieci.

Często pojawiające się zakłócenia modelu dotyczyły 
zależności między przejściem przerzutem w przód oraz 
w tył: jednonóż bądź obunóż a przerzutami. Podstawowa 

Tabela 3. 
Najczęściej występujące zakłócenia zależności makrometodycznych stwierdzone po badaniu trenerów (n = 26)

Opis zakłóceń Liczba trenerów stosujących inne 
rozwiązania makrometodyczne

Wynik dyskusji
„+” lub „-” *

76 bez 1** 11 -
15 bez 14 8 -
74 bez 4 8 +
74 bez 5 8 +
74 bez 11 8 +
74 bez 14 8 +
74 bez 15 8 +
74 bez 16 8 +
2 bez 14 7 -
5 bez 4 7 -
74 bez 1 7 +
2 bez 4 5 -
3 bez 1 5 -

15 bez 76 5 -
74 bez 71 5 +
74 bez 76 5 +
76 bez 6 5 +

* „+” – dyskusja – zmiana 
 „-” – dyskusja – zachowanie wersji konstruktorów sieci
** – taki zapis oznacza, że przed ćwiczeniem 76 nie ma potrzeby stosowania ćwiczenia 1. 
Źródło: badania własne
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różnica między tymi ćwiczeniami polega na tym, że w 
przerzutach występuje faza lotu i są one poprzedzone 
rozbiegiem i podskokiem tempowym, podczas których 
uzyskuje się siłę poziomą niezbędną do wykonania lotu. 
Przejścia natomiast są ćwiczeniami, które nie zawierają 
w swojej strukturze ruchu fazy lotu. Są one ćwiczeniami 
mniej dynamicznymi a skuteczność ich wykonania 
warunkowana jest głównie gibkością przy skłonie w tył 
w stawach międzykręgowych i barkowych. Trudniejszą 
wersją przejść są przejścia obunóż i powinny być one 
w makrometodyce nauczania poprzedzane przejściami 
jednonóż, w których skuteczność wykonania ułatwia 
ruch nogi zamachowej, pozwalający przenieść środek 
ciężkości przed punkt podparcia nogą podporową. 
Podobne zależności występują przy przejściach w tył.

Pozostałe zakłócenia są przedstawione poniżej:
 15 bez 14. Przerzut w przód z odbicia obunóż bez 

przerzutu w przód z odbicia jednonóż – tak uznało 8 
trenerów czyli 30,76% wszystkich badanych. W wyniku 
dyskusji nie dokonano zmiany w modelu po weryfikacji. 

 74 bez 4. Wyskok z 1/2 obrotem i łącznie przewrót w 
przód bez przejścia przerzutem w przód jednonóż – tak 
uznało 8 trenerów. W wyniku dyskusji dokonano zmiany 
w modelu po weryfikacji. 

 74 bez 5. Wyskok z 1/2 obrotem i łącznie przewrót 
w przód bez przejścia przerzutem w przód obunóż – tak 
uznało 8 trenerów. W wyniku dyskusji dokonano zmiany 
w modelu po weryfikacji.

 74 bez 11. Wyskok z 1/2 obrotem i łącznie przewrót 
w przód bez salta kucznego w przód – tak proponowało 8 
trenerów. W wyniku dyskusji dokonano zmiany w modelu 
po weryfikacji.

 74 bez 14. Wyskok z 1/2 obrotem i łącznie przewrót 
w przód bez przerzutu w przód z odbicia jednonóż – tak 
uznało 8 trenerów. W wyniku dyskusji dokonano zmiany 
w modelu po weryfikacji.

 74 bez 15. Wyskok z 1/2 obrotem i łącznie przewrót 
w przód bez przerzutu w przód z odbicia obunóż – tak 
uznało 8 trenerów. W wyniku dyskusji dokonano zmiany 
w modelu po weryfikacji.

 74 bez 16. Wyskok z 1/2 obrotem i łącznie przewrót 
w przód bez wychwytu z głowy – tak uznało 8 trenerów. 
W wyniku dyskusji dokonano zmiany w modelu po 
weryfikacji.

 2 bez 14. Rundak bez przerzutu w przód z odbicia 
obunóż – tak uznało 7 trenerów czyli 26,9% wszystkich 
badanych. W wyniku dyskusji nie dokonano zmiany w 
modelu po weryfikacji. 

 5 bez 4. Przejście przerzutem w przód obunóż bez 
przejścia przerzutem w przód jednonóż – tak uznało 7 
trenerów. W wyniku dyskusji nie dokonano zmiany w 
modelu po weryfikacji.

 74 bez 1. Wyskok z 1/2 obrotem i łącznie przewrót w 
przód bez podskoku tempowego z rozbiegu – tak uznało 7 
trenerów. W wyniku dyskusji dokonano zmiany w modelu 
po weryfikacji.

 2 bez 4. Rundak bez przejścia przerzutem w przód 
jednonóż – tak uznało 5 trenerów czyli 19,23% wszystkich 
badanych. W wyniku dyskusji nie dokonano zmiany w 
modelu po weryfikacji.

 3 bez 1. Przerzut bokiem bez podskoku tempowego z 
rozbiegu – tak uznało 5 trenerów. W wyniku dyskusji nie 
dokonano zmiany w modelu po weryfikacji.

 15 bez 76. Przerzut w przód z odbicia obunóż bez 
falsetu z miejsca – tak uznało 5 trenerów. W wyniku 
dyskusji nie dokonano zmiany w modelu po weryfikacji.

 74 bez 71. Wyskok z 1/2 obrotem i łącznie przewrót 
w przód bez skoku lotnego do przewrotu w przód – tak 
uznało 5 trenerów. W wyniku dyskusji dokonano zmiany 
w modelu po weryfikacji.

 74 bez 76. Wyskok z 1/2 obrotem i łącznie przewrót 
w przód bez falsetu z miejsca – tak uznało 5 trenerów. 
W wyniku dyskusji dokonano zmiany w modelu po 
weryfikacji.

Pokazane powyżej wyniki analizy najczęściej 
występujących zakłóceń ale też innych, doprowadziły 
do zweryfikowania modelu i przedstawienia jego drugiej 
zoptymalizowanej wersji (tab. 4, ryc. 2).

Wnioski. 
Zgromadzony podczas badań i opracowany następnie 

materiał daje podstawy do wyciągnięcia pewnych 
wniosków i ustosunkowania się na ich podstawie do 
wysuniętych wcześniej hipotez. 

W oparciu o procedurę charakterystyczną dla metody 1. 
CPM, zbudowano sieciowy model makrometodyki 
nauczania ćwiczeń występujących w skokach 
akrobatycznych na ścieżce. Może być on pomocny 
w doborze treści treningu niezależnie od poziomu 
sportowego szkolonych osób. 
Podczas nauczania ćwiczeń stanowiących ogniwa 2. 
grup strukturalnych (ciągów ćwiczeń) wykonywanych 
w skokach akrobatycznych na ścieżce, w kolejnych 
nauczanych ćwiczeniach doskonalone są dyspozycje 
organizmu zawodnika, pozwalające optymalizować 
długotrwałą drogę zdobywania mistrzostwa sportowego 
oraz gimnastycznego stylu wykonywania nauczanych 
ćwiczeń o złożonej strukturze ruchu, który to styl 
jest głównym składnikiem oceny techniki sportowej 
rywalizacji w dyscyplinach niewymiernych, takich 
jak akrobatyka sportowa. Można tu mówić o tzw. 
transferze pozytywnym umiejętności technicznych 
wcześniej opanowanych na te, które są aktualnie, bądź 
będą w przyszłości realizowane. Pisał o tym profesor 
Sadowski [17].
Kierowanie procesem wprowadzania ćwiczeń do toku 3. 
nauczania powinno opierać się na logicznej ocenie 
współzależności struktury ruchu każdego ćwiczenia w 
stosunku do innych zarejestrowanych w tej konkurencji, 
a także być zgodne z zasadami dydaktycznymi, z których 
zasady: podstawowości ćwiczeń, stopniowania trudności 
ćwiczeń oraz złożonej koordynacji wysuwają się tu na 
pierwszy plan. 
Ćwiczeniami podstawowymi w skokach akrobatycznych 4. 
na ścieżce są: salto kuczne w przód, salto kuczne w tył. 
Zwielokrotnianie ilości obrotów wokół osi poprzecznej, 
czy podłużnej oraz przy zmianach położeń ciała przy tych 
ćwiczeniach, bądź też ich kombinacji i połączeń z innymi 
ćwiczeniami, stanowi główny kierunek doskonalenia 
mistrzostwa sportowego w tej konkurencji. 
Główne przyczyny stwierdzonych różnic w 5. 
programowaniu treści nauczania w skokach 
akrobatycznych na ścieżce, między autorami projektu 
badawczego a badanymi trenerami wynikały z: 
faktu. że trenerzy szkoląc swoich podopiecznych, dążą • 
do opanowywania przez nich układów klasyfikacyjnych, 
stanowiących podstawę przechodzenia do wyższych klas 
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Tabela 4.
 Zależności makrometodyczne między ćwiczeniami w akrobatycznych skokach na ścieżce  

(po weryfikacji). Źródło: badania własne

Lp. Nazwa ćwiczenia
Ćwiczenia 

bezpośrednio 
poprzedzające

Ćwiczenia bezpośrednio 
następujące

1. Z rozbiegu podskok tempowy „falset”. - 3,76,14
2. Rundak 3, 14 18,81
3. Przerzut bokiem 1,76 79,77,2,78,65,73
4. Przejście przerzutem w przód jednonóż - 5,14
5. Przejście przerzutem w przód obunóż 4 15
6. Z naskoku przewrót w przód 100 16,65,71,74
7. Przejście przerzutem w tył jednonóż - 8,
8. Przejście przerzutem w tył obunóż 7 9
9. Przerzut w tył z miejsca 8,75 10
10. Przerzut w tył po rundaku 9 18,81
11. Salto kuczne w przód 71 27,82,12,82,101
12. Salto łamane w przód 11 21,13,28
13. Salto proste w przód 12,14 22,29,78
14. Przerzut w przód z odbicia jednonóż 1,4,76 2,15,18,13,78
15. Przerzut w przód z odbicia obunóż 14,5 83,16
16. Wychwyt z głowy 6,15,71 84
17. Przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego 100 72
18. Salto kuczne w tył 75,2,10,14 23,37,19,107
19. Salto łamane w tył 18 38,20
20. Salto proste w tył 19 24,39
21. Salto łamane w przód z 1/2 obrotem 12 25
22. Salto proste w przód z 1/2 obrotem 13 26
23. Salto kuczne w tył z 1/2 obrotem 18 32
24. Salto proste w tył z 1/2 obrotem 20 34
25. Salto łamane w przód z 1/1 obrotem 21 30
26. Salto proste w przód z 1/1 obrotem 22 31
27. Podwójne salto kuczne w przód 11 61,85,91
28. Podwójne salto łamane w przód 12 58
29 Podwójne salto proste w przód 13 54
30. Salto łamane w przód z 3/2 obrotu 25 -
31. Salto proste w przód z 3/2 obrotu 26 40
32. Salto kuczne w tył z 1/1 obrotem 23 33
33. Salto w półzgrupowaniu w tył z 1/1 obrotem 32 35
34. Salto proste w tył z 1/1 obrotem 24 36
35. Salto w półzgrupowaniu w tył z 2/1 obrotami 33 -
36. Salto proste w tył z 3/2 obrotu 34 42
37. Podwójne salto kuczne w tył 18 41,62,110,111
38. Podwójne salto łamane w tył 19 86
39. Podwójne salto proste w tył 20 46,87,88,93
40. Salto proste w przód z 2/1 obrotami 31 52
41. Potrójne salto kuczne w tył 37 88,64,93
42. Salto proste w tył z 2/1 obrotami 36 43
43. Salto proste w tył z 5/2 obrotu 42 44
44. Salto proste w tył z 3/1 obrotami 43 45
45. Salto proste w tył z 4/1 obrotami 44 -
46. Podwójne salto proste w tył z 1/2 obrotem 39 47
47. Podwójne salto proste w tył z 1/1 obrotem 46 48
48. Podwójne salto proste w tył z 3/2 obrotu 47 49
49. Podwójne salto proste w tył z 2/1 obrotami 48 50
50. Podwójne salto proste w tył z 5/2 obrotu 49 51
51. Podwójne salto proste w tył z 3/1 obrotami 50 89
52. Salto proste w przód z 5/2 obrotu 40 53
53. Salto proste w przód z 3/1 obrotami 52 -
54. Podwójne salto proste w przód z 1/2 obrotem 29 55
55. Podwójne salto proste w przód z 1/1 obrotem 54 56
56. Podwójne salto proste w przód z 3/2 obrotu 55 57
57. Podwójne salto proste w przód z 2/1 obrotami 56 90
58. Podwójne salto łamane w przód z 1/2 obrotem 28 59
59. Podwójne salto łamane w przód z 1/1 obrotem 58 -
60. Podwójne salto kuczne w przód z 1/1 obrotem 91 -
61. Potrójne salto kuczne w przód 27 92
62. Podwójne salto kuczne w tył z 1/2 obrotem 37 63
63. Podwójne salto kuczne w tył z 1/1 obrotem 62 88
64. Poczwórne salto kuczne w tył 41,93 -
65. Salto kuczne bokiem 3,6,70 66,96
66. Salto łamane bokiem 65,77 67
67. Salto proste bokiem 66,73 68
68.  Salto proste bokiem z 1/4 obrotem 67 -
69. Przewrót w tył przez stanie na ramionach 72 75
70. Przewrót w bok - 65
71. Skok lotny do przewrotu w przód 6 11,16
72. Z postawy przewrót w tył poprzez siad o nogach prostych do 

przysiadu podpartego
17 69



проблеми фізичного виховання і спорту   № 8 / 2010

127

sportowych, przez co niekiedy zapominają o ćwiczeniach, 
które strukturą ruchu są podobne do tych ćwiczeń z 
programów klasyfikacyjnych ale są łatwiejsze. 
autorzy projektu na co dzień pracują też ze studentami, • 
a więc z osobami o przeważnie zdecydowanie 
niższym potencjale ruchowym (np. gibkość) oraz 
o niekorzystnych dla tej konkurencji parametrach 
wzrostowo-wagowych;
gibkość jest zdolnością motoryczną, która w przypadku • 
szkolenia studentów powoduje, że nie są oni w stanie 
nauczyć się np. przejść przerzutem w przód lub w tył, 
natomiast z powodzeniem opanowują z rozbiegu przerzut w 
przód, salto w przód, czy też w tył. W opracowanym modelu 
natomiast „przejścia” znajdują się w ciągach metodycznych 
wiodących do przerzutu, ponieważ koordynacyjnie są 
ćwiczeniami prostszymi, ale wymagają dużej gibkości. 
Wspólny kierunek doskonalenia sportowego w 6. 
ramach mikro i makrometodyki powinien zapewnić 
maksymalny rozwój potencji tkwiącej w danym 
zawodniku, bez sięgania po niedozwolone, szkodliwe 
dla zdrowia zawodnika środki. 
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