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Анотації:
Розглядається вплив нових ін-
формаційних технологій на 
освітнє середовище вищих на-
вчальних закладів. Головною 
тенденцією подальшої інфор-
матизації освітньої діяльності 
визначається інтелектуалізація. 
Інтелектуалізація признається як 
процес насичення інформацій-
ного середовища освіти за раху-
нок активізації інтелектуальних 
активів. Пропонуються конкретні 
міри з переходу до використан-
ня інтелектуальних технологій 
й технологій управління знання-
ми. До першочергових завдань 
можна віднести структурування 
інформаційно-когнітивного ре-
сурсу ВНЗ.

Апшай Н.И. Интеллектуализация учеб-
ного процесса в высших учебных за-
ведениях в условиях развития инфор-
матизации. Рассматривается влияние 
новых информационных технологий на 
образовательную среду высших учебных 
заведений. Главной тенденцией дальней-
шей информатизации образовательной 
деятельности определяется интеллектуа-
лизация. Интеллектуализация признается 
как процесс насыщения информационной 
среды образования за счет активизации 
интеллектуальных активов. Предлагаются 
конкретные меры по переходу к исполь-
зованию интеллектуальных технологий 
и технологий управления знаниями. К 
первоочередным задачам можно отнес-
ти структурирование информационно-
когнитивного ресурса высших учебных за-
ведений.

Apshay N.I. Intellectualization of 
educational process in higher educational 
establishments in the conditions 
of development of informatization. 
Influence of new information technologies is 
examined on the educational environment 
of higher educational establishments. The 
main tendency of further informatization 
of educational activity is determine 
intellectualization. Intellectualization 
is a process of satiation of informative 
environment of education due to activation 
of intellectual assets. Concrete measures 
are offered on passing to the use of 
intellectual technologies and technologies 
of management knowledges. To the primary 
concerns it is possible to take structuring 
informative cognitive resource of higher 
educational establishments.

Ключові слова:
інформатизація освіти, інфор-
маційне середовище освіти, 
інтелектуалізація, інтелекту-
альні активи. 

информатизация образования, информа-
ционная среда образования, интеллекту-
ализация, интеллектуальные активы. 

informatization of education, informational 
environment of education, intellectualization, 
intellectual  actives. 

Інтелектуалізація навчального процесу  
у ВНЗ в умовах розвитку інформатизації

Апшай Н.І.
Ужгородський національний університет

Вступ.1

Загально визначено, що основою динамічних 
трансформаційних суспільних змін являються ін-
формаційні технології (ІТ). Вони мають величезний 
потенціал, який веде до фундаментальних змін прак-
тично в усіх сферах людської діяльності, що в свою 
чергу потребує серйозної уваги не лише з боку вче-
них і фахівців, але й усіх членів суспільства. Багато 
країн розглядають можливості ІТ як ключ до розви-
тку інформаційно-насиченого, стало розвиненого 
суспільства, що знаходить своє відображення в про-
грамах інформатизації, від реалізації яких залежить 
майбутнє людства. Особливе значення для розвитку 
інформаційного суспільства відіграє впровадження 
новітніх комунікаційних технологій у навчанні, за-
безпечення доступності до інформації, використання 
науково-освітніх інформаційних ресурсів. Стратегіч-
ні напрями поширення ІТ в умовах інформаційного 
суспільства в Україні визначені у державних актах 
та програмах [1,2]. Але водночас накопичення інфо-
ресурсу та можливостей доступу до нього вступає у 
протиріччя зі станом їх використання в суспільних 
підсистемах, актуалізацією ресурсів для ефективного 
їх засвоєння, зокрема освіті. 

Робота виконана за планом НДР Ужгородського 
національного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є визначення тенденцій розвитку 

інформатизації ВНЗ як наслідку впровадження ІТ. Го-
ловним завданням є аналіз змін у інформаційному се-
редовищі освіти в цілому, а також встановлення пер-
спективних завдань з використання його переваг для 
посилення інтелектуального потенціалу навчальних 
закладів.  

© Апшай Н.І., 2010

Результати дослідження.
Загальноцивілізаційний процес формування інфор-

маційного суспільства зумовлює зміну моделі “освіта 
на все життя” новим підходом “освіта впродовж усьо-
го життя”. Безперервна освіта в поєднанні з інформа-
тизацією навчального процесу спрямовані на вирі-
шення протиріччя між стрімкими темпами зростання 
знань у сучасному світі та обмеженими можливостя-
ми їх засвоєння студентом в період здобуття вищої 
освіти. У ХХІ столітті інформаційні технології роз-
виваються надзвичайно швидкими темпами. Постій-
не вдосконалення комп’ютерної техніки, бурхливий 
розвиток програмного забезпечення стали підґрунтям 
для створення нових ефективних новітніх технологій, 
що дозволяє по новому вчити і вчитися, досліджува-
ти недоступні до цього часу об’єкти і явища природи, 
отримувати інформацію з будь-якого куточка планети, 
не виходячи з квартири чи офісу. До переваг, що при-
вносять новітні ІТ в процес навчання фахівці відно-
сять: велику гнучкість у виборі місця й часу навчання; 
можливість оновлення навчальних та тренувальних 
матеріалів; можливість моделювання ситуації вза-
ємодії з студентом; забезпечення on-line зв’язку між 
студентом і віддаленим викладачем; привабливість 
для сприйняття студентом мультимедійного подання 
інформації; можливість організації контролю за 
порядком і темпом подачі матеріалу, навчальною 
активністю студента; можливість настроювання 
сервісу навчання й тренінгу на студентів з різним 
рівнем здібностей; забезпечення ефекту групового 
дискусійного навчання; доступ до інформаційних 
ресурсів національних та глобальних мереж [3, 4, 5].

Інформатизація ВНЗ асоціюється із утворенням 
нового навчально-освітнього середовища, 
становлення якого на першому етапі було пов’язане із 
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комп’ютеризацією, а на сучасному етапі з медіатизацією 
на основі мультимедійної технології [5, 6]. Початковим 
зразком нового віртуального комунікаційного 
середовища стала Всесвітня інформаційна мережа 
World Wide Web (WWW) – система гіпермедіа – 
велетенська система гіпертекстових продуктів, що 
містить наукові праці, історичні джерела, зображення, 
фільми, музику, тощо [7, 8]. Вона з’явилася у 90-х роках 
минулого століття, а вже на початку ХХІ століття стала 
платформою для нових технологій представлення, 
розповсюдження інформації та знань в суспільстві. 
У будь-якій точці світу (при бажанні і можливостях) 
стало можливим при допомозі комп’ютера отримувати 
енциклопедичну інформацію з будь-якої проблеми, 
переглянути експонати музеїв світу, перенестися 
у віртуальні аудиторії університетів інших країн, 
використовувати літературу світових бібліотек, тощо. 
Фактично було досягнуто мету – створити умови 
загальнодоступності інформації, відтвореної і тієї, 
що циркулює у електронних мережах, і передається 
за допомогою інформаційних супермагістралів. 
Виникла ідея е-освіти і швидко завоювала широке коло 
прихильників [9]. Реалізація цієї ідеї вже повністю 
базувалася на мережевих інформаційно-комунікаційних 
технологіях, мультимедійних за характером, що 
дозволяють докорінно змінювати навчальний процес 
з трансляції наукової, професійно-практичної, 
методичної інформації та контроль самонавчання 
студента і сумісну з ним інтелектуально-аналітичну 
роботу. Дистанційні форми навчання, дистанційна 
освіта (ДО) здобули нового значення і змісту.

Не останню роль в новому середовищі відіграють 
нові носії інформації, зокрема і електронна книга, 
що може існувати як елемент інформаційної мережі 
(on-line), так і за її межами (off-line). Сьогодні ринок 
електронних підручників значно повніший, ніж кілька 
років тому. У навчальних закладах можна вивчати 
багато дисциплін на основі комп’ютерних розробок  
кращих вузів світу.

Окрім суто технологічних змін увагу до проблем 
навчального процесу в новому комунікаційному 
середовищі привертають наукові розробки феномену 
інформації [10]. Інформація, на відміну від інших 
продуктів діяльності, характеризується тим, що 
її споживання не  призводить до її руйнування. 
Комп’ютерне відтворення копії інформаційного 
продукту істотно дешевше будь-якого масового 
виробництва копії будь-якого іншого товару. Сучасні 
можливості подання інформації забезпечують якісний 
і адекватний вплив на всі органи сприйняття, а 
засоби віддаленої доставки інформації забезпечують 
усепроникливість і зручний доступ до інформації.

Досвід просування інновацій не раз підтверджував 
істину про те, що нові технології, застосовані до 
недостатньо досліджених проблем, не тільки не 
приносять очікуваних результатів, але часто навіть 
погіршують ситуацію. Щось подібне відбувається зараз 
в області новітніх ІКТ у навчанні. Не тільки в нашій 
країні, але й навіть у високотехнологічних країнах 
ейфорія повальної переможної комп’ютеризації часто 

змінюється розчаруванням, появою нових проблем, часто 
не менш гострих, ніж ті, котрі висувалися спочатку.

Дійсний шок переживають викладачі деяких 
західних університетів, коли усвідомлюють різке 
звуження обсягу зайнятості внаслідок перекладу 
на рейки комп’ютерних технологій операцій по 
доставці інструктивних і навчальних матеріалів, 
контролю знань і навичок. Поява вузів без викладачів, 
технологій навчання й тренінгу, у яких центральна 
роль приділяється студентові, свідчить про те, що в 
сучасному світі закладаються й апробуються основи 
кардинальної трансформації діяльності освітніх 
установ. 

Аналіз властивостей і проблем комп’ютеризації 
та інформатизації суспільства визначили широкі 
можливості проникнення новітніх ІКТ у сферу 
навчання і самонавчання, але потребує визначення 
завдань функціонування ВНЗ в нових умовах. 
Вирішення техніко-технологічних завдань 
інформатизації обумовити перехід до її змістовних 
аспектів, на думку науковців складають: слабка 
структурованість інформації; зниження інформаційної 
живучості; зростання інформаційного шуму; 
засилля паразитної інформації – спаму; багаторазове 
дублювання інформації [11]. Функціонування ВНЗ 
у електронному середовищі, що стає ресурсно 
насиченим, породжує питання існування в цьому 
середовищі, використання інформації та знань, 
зменшення бар’єрів у комунікаційних каналах 
освіти, поширення можливостей індивідуалізації 
навчання і контролю знань студентів, вдосконалення 
організації та структуризації інформації. Головним 
напрямком розвитку стає інтелектуалізація 
технологій та діяльності на базі ІКТ. За визначенням 
інтелектуалізація це – один з наслідків інформатизації 
суспільства що характеризується зростанням потреб і 
можливості використовувати більш повну, об’єктивну, 
точну, оперативну інформацію кожною людиною у  
будь якій діяльності [5].

Інтелектуалізація в освітній сфері пов’язується 
нами із процесами збагачення інформаційно-
когнітивного ресурсу навчання, де основними 
елементами є знання викладачів і контент ресурсної 
складової, що зберігається в її інформаційних мережах 
або документальних масивах (БД, фондах бібліотеки, 
кафедр навчальної частини, адміністративній 
системи управління ВНЗ). Важливо підкреслити, 
що інтелектуалізація навчального процесу напряму 
пов’язана із проблемою екології інформації та знання 
в інформаційних системах і вже сьогодні має певну 
інструментальну підтримку завдяки  наявності 
відповідного програмного забезпечення та методам 
управління знанням [12, 13, 14]. Тому можна прийняти 
оцінки фахівців, що важливою є не сама інформаційна 
технологія, а ії взаємодія з навчальним процесом [4], 
не останнє місце при цьому, на нашу думку, займає 
збагачення змістовної складової освіти.

Перш за все на підготовчому етапі інтелектуалізації 
навчання треба провести аудит внутрішньо 
вузівського інформаційно-когнітивного ресурсу, 
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зокрема електронного, скласти відповідні реєстри. 
Це стосується усіх адміністративно-управлінчих, 
методичних, науково-дослідницьких документів, 
Уставу ВНЗ, концепцій, нормативів та стандартів, 
процесуальних документів навчального процесу, 
програм та методичних вказівок для студентів 
і аспірантів, навчальних планів, публікацій 
професорсько-викладацького складу, планів та 
програм науково-дослідної роботи, стандартів якості 
та інше. Наступними джерелами для включення 
до інтелектуальних активів стають особисті сайти 
викладачів, кафедр, бібліотеки ВНЗ. Систематизувати 
всі отримані відомості і провести їх оцінку з точки зору 
можливості їх використання в якості інтелектуального 
активу, а також їх включення до локальної вузівської 
інформаційної системи Важливим моментом при 
цьому є визначення правил доступу.

Результатом цієї роботи являється корпоративна 
інформаційна база ВНЗ, яку слід розглядати як основу 
переходу до інформаційно-аналітичної діяльності 
(ІАД). Програмно-інструментальною частиною 
ІАД стають семантичний Веб, локальні тематичні 
браузери, експертні модулі для фільтрації інформації, 
тощо [13, 14, 15].

Структурування і контроль контенту складає 
основний зміст інтелектуалізації навчального процесу. 
Вважається, що структурування інформації потрібно 
на різних рівнях подання даних, за аналогією з 
інформаційною моделлю даних – на фізичному, 
логічному й семантичному [8, с.35]. Додамо, що 
ці методи вже добре описані і використовуються 
в практиці створення інтелектуальних ІС [8]. 
Складання інструкцій для студентів по використанню 
інтелектуальних активів, логіко-теоретичний та 
інтуїтивно-практичний аналіз, а також оновлення 
навчально-методичних матеріалів стають головним 
обов’язком викладачів по організації інтелектуального 
середовища ВНЗ.

Увага фахівців, які відповідають за інформатизацію 
ВНЗ в нових умовах має бути скерована на розвиток 
можливостей ІКТ з урахуванням процесів їх 
інтелектуалізації [4, 13]. Для підтримки інформаційно-
інтелектуальної діяльності викладацького корпусу 
та управління інтелектуальними активами ВНЗ 
потрібно розвивати наступні напрями: впроваджувати 
інтелектуальні інтерфейси; будувати інтелектуальні 
інформаційні системи, експертні та гіпертекстові 
системи; залучати інтелектуальні операційні системи 
для комп’ютерів та комп’ютерних мереж. При цьому, 
як вважають фахівці, можна йти шляхом створення 
окремих інтелектуальних автоматизованих робочих 
місць (АРМ), як інноваційних точок розвитку 
інформаційного середовища ВНЗ [7].

Висновки. 
Створення у ВНЗ середовища для вільного 

обміну інформації і є умовою інтелектуалізації 

навчального процесу під впливом інформатизації. 
Інтелектуалізація стає об’єктивним процесом 
вдосконалення інформаційного середовища освіти. 
Враховуючі швидкі темпи інформатизації, завдання 
технологізації  ВНЗ  доповнюються в цьому процесі 
рішенням питань організації інтелектуальних 
активів, налагодження комунікаційних зв’язків 
між учасниками навчального процесу, освоєння 
програмних продуктів інтелектуально-аналітичної 
обробки інформації. До першочергових завдань можна 
віднести структурування інформаційно-когнітивного 
ресурсу ВНЗ.

Напрями подальших досліджень пов’язані 
із моніторингом рівня інформатизації ВНЗ, 
характеристикою стану інформаційно-освітніх 
ресурсів кожного окремого  закладу, розробкою 
моделей функціонування й розвитку інформаційного 
середовища освіти, обґрунтування моделей 
представлення знань в ІС.

Література:
Державна програма «Інформаційні технології в освіті і науці» 1. 
на 2006-2010 роки: затв. Постановою Каб. Міністрів України від 
07.12.2005 р. № 1153// Офіц. Вісн. України. – 2005. – №49. – ст. 
3058.
Про основні засади суспільства в Україні на 2007-2015 роки: 2. 
Закон України від 09.01.2007 р. №537 – V // Відом. Верхов. Ради. 
– 2007. – №12. – ст.. 102.
Колин К.К. Социальная информатика: Учебное пособие для 3. 
вузов. / К.К. Колин. – М.: Академический проект; М.: Фонд 
«Мир», 2003. –  432с. 
Митин А.И. Автоматизированные рабочие места и новые ин-4. 
формационные технологии в управленческой и учебной дея-
тельности / А.И. Митин // НТИ. Сер.1. – 2008. – №3. – с.23-27.
Апшай Н.І. Місце та роль бібліотеки в інформаційному просторі 5. 
ВНЗ / Н.І.Апшай // Вісник ХДАК. – 2006. – № 18. – С. 131-136. 
Тавальбех А. Стратегії перетворень інформаційно-6. 
технологічного базису бібліотек / Алі Тавальбех // Педагогіка, 
психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання 
і спорту. – 2010. – № 3. – С. 95-97.
Каптерев, А.И. Информатизация социокультурного простран-7. 
ства / А.И. Каптерев. – М.: ФАИР – ПРЕСС, 2004. – 512с. 
Шаркова О.В. Культур мультимедиа: Уч. Пособие для студентов 8. 
/ О.В. Шаркова. -МГУКИ – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 416 с.
Меллинг М. Электронное обучение. Рекомендации руководите-9. 
лям библиотечных и информационных служб: [сб. ст.] / под. ред. 
Мэксин Меллинг ; пер. с англ. Н.А. Багрова, К.Э. Корбут; науч. 
ред. пер. Я.Л. Шрайберг. – Москва: Омега-Л, 2006. – 224с.
Юзвишин И.И. Информациология или закономерности инфор-10. 
мационных процессов и технологий в микро- и макромирах 
Вселенной / И.И. Юзвишин. Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Радио и 
связь, 1996. – 214с.
Риженко А.А. Про структурування інформації в інформаційно-11. 
аналітичних системах /А.А. Риженко  НТІ.- 2008.- №1. – С. 35 -38.
Красилов А.А. Экология информации и знаний / А.А. Красилов 12. 
// НТИ. – Сер. 1. – 2005. – №2. – С.11-23.
Брайчевский С.М. Современные информационные потоки и ак-13. 
туальная проблематика / С.М. Брайчевский, Д.В. Ландэ // НТИ. 
сер.1. 2005. – №11. – С.21-33. 
Борисова Л.Ф. Программные продукты и решения в области 14. 
аналитических систем (обзор) /Л.Ф. Борисова, О.С. Булычева// 
НТИ. Сер. 1. – 2008. – №4. – С.13-19.  
Райков А.Н. Интеллектуальные информационные технологии в 15. 
управлении / А.Н. Райков// НТИ. Сер.1. – 2009. – №2. – С.18-25. 

Надійшла до редакції 27.09.2010р. 
Апшай Надежда Ивановна

apshaj@ukr.net



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

6

Анотації:
Розглянуто аспекти залеж-
ності морфофункціональних і 
психофізіологічних показників 
дітей дошкільного віку від осо-
бливостей їх рухової асиметрії. 
Виявлено певні розбіжності між 
право- та ліворукими дошкіль-
никами у деяких зазначених по-
казниках. Визначено причини 
формування такої рухової аси-
метрії Зазначена необхідність її 
урахування в процесі навчаль-
ної діяльності дошкільників. 
Показано напрямки оптимізації 
процесу фізичного виховання 
у дошкільних навчальних за-
кладах. Пропоновані заходи 
покращення психофізичного 
стану дітей.

Балацкая Л.В. Улучшение психофизичес-
кого состояния старших дошкольников с 
учетом особенностей их двигательной 
асимметрии как педагогическая про-
блема. Рассмотрены аспекты зависимости 
морфофункциональных и психофизиоло-
гических показателей детей дошкольного 
возраста от особенностей их двигательной 
асимметрии. Выявлены определенные рас-
хождения между право- и леворукими до-
школьниками в некоторых указанных показа-
телях. Определены причины формирования 
такой двигательной асимметрии. Указана 
необходимость ее учета в процессе учеб-
ной деятельности дошкольников. Показаны 
направления оптимизации процесса физи-
ческого воспитания в дошкольных учебных 
заведениях. Предложены мероприятия 
улучшения психофизического состояния 
детей. 

Balatska L.V. The improvement of the 
psycho-physical condition of the senior 
pre-school children with taking into 
consideration peculiarities of their motor 
asymmetry as a pedagogical problem. 
The aspects of dependence of morpho-
functional and psycho- physical indexes of 
children of preschool age are considered 
from the features of their motive asymmetry. 
Certain divergences are exposed between 
right-handed and left- handed children in 
some indicated indexes. Reasons of forming 
of such motive asymmetry are certain. The 
necessity of its account is indicated in the 
process of educational activity of under-
fives. Directions optimization of process of 
physical education are rotined in preschool 
educational establishments. The measures of 
improvement of the psycho-physical state of 
children are offered. 

Ключові слова:
діти дошкільного віку, рухова аси-
метрія, фізичне виховання, опти-
мізація психофізичного стану. 

дети дошкольного возраста, двигатель-
ная асимметрия, физическое воспитание, 
оптимизация психофизического состояния. 

pre-school children, motor asymmetry, 
optimizing of the psycho-physical condition. 

Покращення психофізичного стану старших дошкільників  
з урахуванням особливостей їх рухової асиметрії  

як педагогічна проблема
Балацька Л.В.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Вступ.1

Національно-культурне відродження України ак-
туалізувало багато проблем життєдіяльності суспіль-
ства. Однією з важливих є проблема дошкільного ви-
ховання, оскільки саме на цьому етапі закладаються 
основи фізичного, духовного, інтелектуального і 
творчого розвитку особистості [16]. 

Успішне вирішення поставлених перед дошкіль-
ними навчальними закладами завдань неможливе без 
належного психофізичного стану дітей [9; 11; 12]. На 
сучасному етапі він відзначається значними відхи-
леннями від норми, передусім зниженням фізичного 
здоров’я, темпів біологічного розвитку, посиленням 
дисгармонійності загального розвитку [22] та збіль-
шенням кількості захворювань соматичної і психічної 
етіологій [25]. 

Розв’язанню проблеми значною мірою може спри-
яти фізичне виховання, оскільки є одним з важливих 
чинників покращення більшості зазначених показни-
ків у старших дошкільників [4; 5]. Важливим у цьому 
аспекті є реалізація диференційованого й індивіду-
ального підходів у процесі фізичного виховання дітей 
[21; 24]. Зазначене ґрунтується на даних про суттєві 
відмінності дітей 3–6 років, передусім за морфофунк-
ціональними показниками [6; 8; 20], а також за сомато-
типами [10; 18], які є комплексною характеристикою 
розвитку і функціонування систем індивіда на різних 
етапах онтогенезу [6; 17].

Водночас практично не вивчене [19] питання ефек-
тивності впливу на психофізичний стан дошкільників 
з урахуванням їх рухової асиметрії, хоча дослідженню 
останньої присвячено значну кількість робіт. Зокре-
ма виявлено, що рухова асиметрія відзначається над-
звичайно складним виявом, у тому числі: в право- і 
©  Балацька Л.В., 2010

ліворуких [14]; залежно від статі [27]; в зв’язку з ви-
явом певних видів координації [15]. Щодо вивчення у 
комплексі показників психофізичного стану дітей 4–5 
років, ураховуючи їхню рухову асиметрію і соматоти-
пи із використанням лонгітюдинального дослідження, 
то такі роботи відсутні. Усе вищезазначене зумовило 
необхідність проведення відповідного дослідження.

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

Мета, завдання роботи, матеріал та методи.
Мета – вивчити на теоретичному рівні стан 

розв’язання проблеми покращення психофізичного 
стану старших дошкільників з урахуванням їх рухової 
асиметрії. 

Відповідно до мети виокремили такі завдання:
1. Визначити за даними наукової літератури стан 

розв’язання проблеми покращення психофізичного 
стану дошкільників у процесі фізичного виховання 
з урахуванням їх рухової асиметрії. 

2. Вивчити існуючі підходи до підвищення 
ефективності використання фізичних вправ у 
корекції психофізичного стану дошкільників з ура-
хуванням їх рухової асиметрії.
Для вирішення поставлених завдань використову-

вали такі загальнонаукові методи: аналіз, системати-
зацію та узагальнення наукових літературних джерел. 

Результати досліджень.
На сучасному етапі наука все більше уваги при-

діляє проблемі рухової асиметрії, тобто активнішій 
участі однієї з півкуль головного мозку, в нашому ви-
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падку – під час виконання різних рухових завдань. 
Одним із виявів такої асиметрії є надання людиною 
переваги лівій або правій руці (нозі, напряму) під час 
виконання рухів або рухових дій. 

Така увага пов’язана з тим, що до недавнього часу 
аксіомою в процесі навчання дітей було виконання 
ними різних рухів (рухових дій) правою рукою. Вод-
ночас виявлено [27], що у перші роки навчання в шко-
лі ліворукими було 13,3% хлопчиків та 10% дівчаток. 
З віком їхня кількість зменшувалася, склавши у 14 
років відповідно 4,4% та 4,1%, тобто інші з виокрем-
лених дітей були перенавчені виконувати різні рухи та 
рухові операції правою рукою. 

Ліворукість формується під час внутрішньоутроб-
ного розвитку, а закріплюється з часом. При цьому но-
вонароджені є амбідекстрами, тобто вони не надають 
перевагу одній руці порівняно з іншою [2]. Така пе-
ревага формується після трьох років життя, але вона 
є нестабільною, оскільки в подальшому ліворукий 
може стати праворуким і навпаки. Лише на п’ятому 
році життя ліва рука майбутнього лівші (права – прав-
ші) починає перебирати на себе виконання більшос-
ті складних рухових дій і видів рухової діяльності. 
Вправляння в їх виконанні провідною рукою відбува-
ється тривалий час, а завершується – тільки в дорос-
лому віці [28].

Зазначене підтверджується такими даними. Дослі-
дження Н. Брагіної, Т. Доброхотової [3] свідчать, що 
здорових стовідсоткових лівшів (тобто у який провід-
ною є ліві рука, нога, око, вухо) узагалі не існує. Дещо 
іншими є дані окремих іноземних фахівців [26]: біль-
шість людей праворукі, а ліворукі складають тільки 
5–12%. За даними МОЗ РФ [1] ліворукими є від 7 до 
10% дошкільників, у м. Києві – 13,3% [23], з-поміж 
учнів початкової школи – 15–23%, молоді 18–25 років 
– тільки біля 5% [28]. 

Щодо іншої тенденції, то аналізом даних іноземних 
фахівців виявлено таке [1]: у 1928 р. з-поміж доросло-
го населення кількість ліворуких жінок складала 3,3 
%, кількість чоловіків – 4,7 %, у 1940 р. – відповідно 
5,7 і 8,8 %, у 1973 – 8,8 % і 10,4 %; 1979–1988 – 12,4 % 
і 13,9 %. Іншими словами, протягом 50–60 років кіль-
кість ліворуких збільшилася майже вчетверо.

З іншого боку зазначається [3], що рухову асиме-
трію необхідно розглядати не з позицій кращого роз-
витку правої (лівої) руки, а з позицій рухових центрів 
півкулі, що здійснює управління нею. Зокрема, у нейро-
фізіології ліворукість розглядають як одну із видимих 
ознак вияву функціональної асиметрії півкуль головно-
го мозку [9]. Формується вона у філогенезі людини, а 
відзначається збільшенням спеціалізації кожної півкулі 
мозку, тобто наданні переваги правій або лівій руці, 
вияві особливостей у сприйнятті й переробці різної ін-
формації. Така спеціалізація забезпечує високий рівень 
компенсаторних можливостей мозку, а відмінності в 
якості виконання рухів правою і лівою руками безпо-
середньо відображають нерівнозначність та специфіку 
функціонування півкуль мозку.

Водночас базовим стало уявлення, що ліва півкуля 
оперує словами чи іншими умовними знаками, права – 

образами й іншими невербальними сигналами, тобто 
їхня основна діяльність полягає у логіко-вербальному 
та просторово-образному мисленні відповідно. На-
справді явище асиметрії значно складніше, оскільки 
певні властивості притаманні одній півкулі, інші – 
двом, але різною мірою, а також усе зазначене харак-
теризується складними взаємозв’язком і взаємодією.

Останні дані [3; 7; 8; 13] свідчать, що надання ін-
дивідом переваги правій руці пов’язано з функціональ-
ним об’єднанням коркових структур, тобто зі щільні-
шим зв’язком різних зон кожної півкулі та півкуль між 
собою. Ліворукі відзначаються більшою автономністю 
півкуль та менш жорсткою взаємодією коркових струк-
тур у кожній півкулі. Це створює передумови для фор-
мування великого різноманіття «ступенів свободи» у 
діяльності коркових структур, що сприяє гнучкішому, 
різноманітнішому, незапрограмованому вибору ва-
ріантів стратегії діяльності. Зазначене пояснює при-
чину обрання ліворукими кожного разу не логічного 
шляху із дотриманням раніше визначеного алгоритму, 
а нового (іншого) шляху від постановки проблеми до 
її розв’язання, застосовуючи для цього, на перший по-
гляд, недоцільні й нераціональні методи. 

Із зазначеним пов’язують вищі творчі здібності 
ліворуких і, разом з тим, повільніше ніж у правору-
ких формування навичок діяльності, що потребують 
взаємодії обох півкуль [23]. Водночас у зв’язку з по-
рушенням оптико-просторових, зорових, психомотор-
них і деяких інших функцій ліворукі діти часто ви-
являють труднощі у навчанні читанню, письму, лічбі 
[29]. Також вони відстають від праворуких у розви-
тку тонко координованих дій рукою та відзначають-
ся нижчим рівнем зрілості кори великих півкуль. У 
зв’язку з останнім ліворукі діти не можуть тривалий 
час концентрувати увагу на одному об’єкті, у них 
низька швидкість її розподілу і переключення. Тому 
вони відзначаються меншим обсягом короткочасної, 
довготривалої, довільної й уявної пам’яті, неспромож-
ні швидко орієнтуватися в ситуації, переходити від од-
ного виду діяльності до іншого, їм складно одночасно 
виконувати комплекс дій, слідкувати за декількома 
явищами без втрати жодного з поля зору своєї уваги.

Ураховуючи асинхронний розвиток психічних 
функцій дітей, у ліворуких виявлено випередження 
емоційно-вольових, але відставання – психомоторних 
функцій і просторового сприйняття, а в зв’язку з пер-
шим – також більш швидка втома ніж праворуких ді-
тей [1; 3]. 

Що стосується фізичного розвитку, то у певні пе-
ріоди він відзначається суттєвими змінами функціо-
нальних можливостей організму, передусім – фізич-
них якостей та загальної фізичної працездатності. 
При цьому у ліворуких дітей ширина нігтя мізинця, 
довжина лівої руки більші, а м’язи на ній і вени на 
внутрішній ділянці кисті – розвиненіші, що зумов-
лено виконанням більшого обсягу роботи порівняно 
з правою рукою [7]. Водночас навчання дітей з ліво-
бічною асиметрією техніці виконання рухових дій 
ногою лише у правий бік, тобто непровідною ногою, 
сповільнювало збільшення тіла в довжину.
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Порівняння профілів рухової асиметрії та показ-
ників адаптації систем організму до дозованих фізич-
них навантажень дозволило виокремити групу учнів 
з низькою, середньою і задовільною адаптацією [8]. 
Водночас цими дослідженнями підтверджено факт 
кращої адаптації до фізичних навантажень, здатності 
до орієнтування у просторі та меншого вияву гіпер-
тензії у важких кліматичних умовах, точнішого ви-
значення під водою відстані до предмета ліворукими 
дітьми і підлітками порівняно з праворукими. 

Висновки 
Дані наукової літератури засвідчують збільшення на 1. 
сучасному етапі кількості дітей, які відзначаються 
лівобічною руховою асиметрією, передусім у 
виконанні рухових дій руками. 
Діти з провідною лівою рукою відрізняються від 2. 
дітей з провідною правою рукою за комплексом 
психофізіологічних і деяких морфофункціональних 
показників, що зумовлює необхідність урахування 
існуючих особливостей у процесі їхнього навчання 
(в тому числі фізичної культури).
Практично відсутні дослідження, спрямовані на 3. 
розроблення програм покращення психофізичного 
стану дітей з різною руховою асиметрією в процесі 
фізичного виховання у дошкільних навчальних за-
кладах, що засвідчує їх актуальність і необхідність 
проведення. 
Подальші дослідження потрібно спрямувати на ви-

вчення статево-вікових особливостей вияву та зміни 
показників фізичного розвитку, фізичної підготовле-
ності, працездатності, здоров’я у дітей з різною рухо-
вою асиметрією на етапі старшого дошкільного віку.
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Аннотации:
Обобщены данные о различ-
ных подходах к анализу мотивов 
физкультурно-оздоровительных за-
нятий. Проведено исследование 
мотивов занятий женщин первого 
зрелого возраста оздоровительной 
деятельностью. В эксперименте 
принимали участие 94 женщины. 
Определены приоритетные мотивы и 
направления их совершенствования. 
Дана оценка соблюдению женщина-
ми основ здорового образа жизни.  
Освещена важность учета мотивов 
при построении оздоровительных за-
нятий женщин. Выделены причины 
недостаточной ориентации женщин 
на здоровье и ведение здорового об-
раза жизни.

Бібік Р.В., Гончарова Н.М., Хабі-
нець Т.О. Структура мотивації до 
фізкультурно-оздоровчої діяль-
ності. Узагальнено дані про різні під-
ходи до аналізу мотивів фізкультурно-
оздоровчих занять. Проведено 
дослідження мотивів занять жінок пер-
шого зрілого віку оздоровчою діяльніс-
тю. В експерименті брали участь 94 
жінки. Визначено пріоритетні мотиви 
й напрямки їхнього вдосконалювання. 
Дано оцінку дотриманню жінками основ 
здорового способу життя.  Освітлено 
важливість обліку мотивів при побудо-
ві оздоровчих занять жінок. Виділено 
причини недостатньої орієнтації жінок 
на здоров'я й ведення здорового спо-
собу життя.

Bibik R.V, Goncharova N.N., Habinets T.A. 
Motivation structure of women in the first 
mature age to physical culture-improving 
activity. Information is generalized about the 
different going near the analysis of reasons 
athletic-health-improvement employments. 
Research of reasons of employments of 
women of the first mature age is conducted 
by health activity. 94 women took part in an 
experiment. Priority reasons and directions 
of their perfection are certain. An estima-
tion is given to the observance of bases of 
women healthy way of life.  Importance of 
account of reasons is lighted up at the con-
struction of health employments of women. 
Reasons of insufficient orientation of wom-
en are selected on a health and conduct of 
healthy way of life.

Ключевые слова:
мотив, женщины, физкультурно-
оздоровительные занятия, здоровье.

мотив, жінки, фізкультурно-оздоровчі 
заняття, здоров’я.

motive, women, physical culture-improving 
exercises, health.

Структура мотивации к физкультурно-оздоровительной 
деятельности женщин первого зрелого возраста

Бибик Р.В., Гончарова Н.Н., Хабинец Т.А.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Введение.1

На сегодняшний день одним из наиболее 
приоритетных направлений государственной поли-
тики в Украине является формирования и укрепле-
ния здоровья населения, что нашло отражение в ряде 
законодательных актов [2, 7, 8]. Значительный интерес 
государства к данному вопросу связан с тревожной си-
туацией обусловленной снижением уровня здоровья 
населения и игнорирование соблюдение основных по-
ложений здорового образа жизни (ЗОЖ) [4]. Данные 
Государственного комитета статистики Украины [9] 
подтверждают необходимость незамедлительных мер 
по повышению уровня здоровья населения. Так, в 
2009 г. зарегистрировано 33032 тыс. случаев заболе-
ваний, из которых наибольшее количество 14528 тыс. 
приходится на заболевания дыхательной системы и 
системы кровообращения 2423 тыс. случаев.

По мнению ряда авторов [5], причинами недо-
статочной ориентации людей на здоровье и  слабой 
ориентации на ведение ЗОЖ является недостаточная 
мотивация, неразвитость культурно-исторических 
традиций, стимулирующих здоровый образ жизни и 
физическое совершенство. 

Преодоление обозначенной ситуации требует приня-
тия ряда мер, которые предусматривают выявление и со-
здание условий для реализации мотивов оздоровитель-
ной деятельности, привлечение населения к регулярным 
занятиям физическими упражнениями [2].

Мотивация, которая представляет осознанную 
причину активности, направленную на достижение 
поставленной цели и имеет первоочередное значение 
для организации физкультурно-оздровительной дея-
тельности [1]. 

Мотивация – это не постоянная величина, она из-
меняется в зависимости от окружения. Создание по-
зитивной среды (условий) в значительной степени 
повышает уровень мотивации, и обеспечивает ре-
© Бибик Р.В., Гончарова Н.Н., Хабинец Т.А., 2010

шение задач оздоровительных занятий [10]. Форми-
рование мотивов находится под влиянием внешних 
и внутренних факторов и связано с реализацией по-
требностей человека.

В своих исследованиях О.Е. Лихачев  [6] определяет три 
типа мотивов занятий оздоровительной деятельностью 
женщин: мотивация объектом – видом двигательной 
активности (мода, популярность вида двигательной 
активности); мотивация ситуацией – осознание, что 
«дальше некуда», здоровье утрачено, необходимо что-
то предпринимать, и мотив через партнерство – подруга 
занимается, может и мне попробовать, т.к. в этом 
возрасте женщинам довольно трудно решиться начать 
занятия без «внешней» поддержки. 

Тип мотивов, преобладающих при начале занятий 
двигательной активностью, определяет особенности 
осуществления данного вида деятельности и является 
основополагающим звеном при определении способов 
поддержания интереса женщин к оздоровительной 
деятельности. 

Комплекс мер по повышению и поддержанию 
мотивации к оздоровительной деятельности, по 
мнению Е.В. Андреевой [1] должен включать: учет 
физкультурно-оздоровительных и рекреационных 
интересов населения; со временем пересмотр мотивов, 
которые побуждают людей заниматься физическими 
упражнениями.

Таким образом, выявление приоритетных 
мотивов оздоровительных занятий женщин 
имеет первоочередное значение при построении 
тренировочного процесса и изучение динамики 
изменения данных мотивов позволяет корректировать 
данный процесс и поддерживать интерес к 
оздоровительной деятельности.

Исследования выполнялись согласно «Сводному 
плану НИР в сфере физической культуры и спорта 
на 2006–2010 гг.» Министерства Украины по делам 
семьи, молодежи и спорта в рамках темы 3.2.1. «Со-
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вершенствование биомеханических технологий в фи-
зическом воспитании и реабилитации с учетом про-
странственной организации тела человека». 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – изучить приоритетные 

мотивы, которые побудили женщин первого зрелого 
заниматься оздоровительной деятельностью.

Методы исследования: анализ научно-
методической литературы, анкетирование, беседа.

Результаты исследования. 
Задание привлечения населения к регулярным за-

нятиям физической культурой стало очень актуальным 
вопросом. Решение данного задания невозможно без 
знаний о мотивации к занятиям по физической куль-
туре и спорту со стороны женщин.

С целью изучения мотивации к оздоровительным 
занятиям нами было проведен опрос 94 женщины пер-
вого зрелого возраста по специально разработанному 
опроснику. Результаты опроса позволили определить 
ряд приоритетных положений, а именно:

социальное положение исследуемого контингента;• 
приоритетных направлений при выборе типа занятий;• 
основных мотивов посещения занятий.• 

Анализ полученных данных дала возможность 
сделать ряд заключений.

Женщины, которые приняли участие в исследовании,  
преимущественно имеют высшее образование 67,02 % 
(n=63), меньшая часть из них 22,34 % (n=21) − неокон-
ченное высшее образование, 10,64 % (n=10) − полное 
среднее. Многие женщины 61,70 % (n=58) опрошенных 
состоят в браке, 6,38 % (n=6) находятся в разводе, 
31,91 % (n=30) не состояли в браке. По социальному по-
ложению 42,55 % (n=40) относятся к рабочим, 40,43 % 

(n=38) − к служащим и 17,02 % (n=16) являются домо-
хозяйками. Оценивая свое материальное положение, 
29,79 % (n=28) опрошенных считают, что оно находится 
на низком уровне, 60,64 % (n=57) − средний уровень и 
только 9,57 % (n=9) полностью обеспечены.

Следует отметить, что проблемы материаль-
ной нестабильности, необходимости достижения 
высокого социального статуса, трудоустройства, же-
лание устроить личную жизнь смещают приоритеты 
здоровья и физического совершенства на второй план. 
Основной контингент лиц, которые занимаются оздо-
ровительной деятельностью это женщины с высшим 
образованием, имеющие определенный социальный 
статус, с преобладанием финансово стабильных лиц. 

Установлено, что 80,85 % (n=76) респондентов не 
посещали оздоровительных занятий, а 19,15 % (n=18) 
из опрошенных женщин посещали оздоровительные 
занятия, но данная деятельность не осуществлялась в 
течение последних 3 лет. 

Из предложенных видов активности женщины от-
давали предпочтение плаванию 32,98 % (n=31), 35,11 % 
(n=33) упражнениям силовой направленности (занятия 
в тренажерном зале), часть из опрошенных женщин хо-
тели заниматься оздоровительным фитнесом 20,21 % 
(n=19). Следует отметить, что как альтернативный ва-
риант занятий 9,57 % (n=9) женщин привлекает сочета-
ние форм двигательной активности, таких как плавание 
и занятия в тренажерном зале, часть опрошенных 2,13 
(n=2) заинтересовали направления оздоровительного 
фитнеса танцевальной направленности.

Основными мотивами, которые могли бы стать 
причиной начала физкультурно-оздоровительной дея-
тельности, по мнению женщин, являются (рис.1.):
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Рис.1. Основные мотивы физкультурно-оздоровительных занятий женщин
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мотивы группы «Красивая фигура» являлись преоб-• 
ладающими, которые включали стремление отрегу-
лировать массу тела 18,09 % (n=17), формирование 
стройного привлекательного тела 17,02 % (n=16), 
поддержание мышечного тонуса 12,77 % (n=12), 
что объясняется большим вниманием в данный 
возрастной период к своей внешности;    
несколько меньше внимания уделялось моти-• 
вам группы «Здоровья», т.е. мотивы, связанные с 
укреплением 7,45 % (n=7), поддержанием здоровья 
8,51 % (n=8), профилактикой заболеваний 10,64 % 
(n=10) в том числе и нарушений опорно-двигательного 
аппарата, ведение активного здорового образа 
жизни 8,51 % (n=8) и большинстве случаев данные 
мотивы преследовались женщинами, у которых 
уже наблюдались отклонения в состоянии здоровья 
и наколенный в предыдущие годы физический 
потенциал необходимо постоянно поддерживать;
наименьшее внимание уделялось «Социальным» и • 
«Эмоциональным» мотивам, связанными с желанием 
общения в группе  7,45 % (n=7), формирования 
хорошего настроения 5,32 % (n=5), уменьшение 
стресса 4,26 % (n=4).

При анализе контингента обследуемых уделялось 
внимание соблюдению женщинами основ ЗОЖ, было 
определено, что 58,51 % (n=55) женщин стремятся 
отказаться от вредных привычек, 36,17 % (n=34) из них 
констатируют соблюдение рационального питания. В 
процессе дополнительно проведенной беседы было 
определено, что основу рационального питания, по 
мнению женщин, составляло соблюдение различных 
диет. Из опрошенных 5,32 % (n=5) высказали мне-
ние о соблюдении ЗОЖ посредствам: соблюдения 
гигиенического режима, закаливания и режима дня. 
Основными причинами препятствующими соблюде-
нию основ ЗОЖ были: отсутствие желания, отсут-
ствие знаний, отсутствие условий реализации ЗОЖ. 

Выводы. 
Причинами недостаточной ориентации женщин 

на здоровье и ведение здорового образа жизни явля-
ется недостаточная мотивация данного вида деятель-
ности. Формирование мотивации к оздоровительным 
занятиям требует использования современных видов 
двигательной активности с учетом индивидуальных 

потребностей. Изучение мотивов физкультурно-
оздоровительной деятельности женщин первого зрело-
го возраста  свидетельствует о приоритетной позиции 
мотивов связанных с коррекцией фигуры: стремление 
отрегулировать массу тела 18,09 % (n=17), формирова-
ние стройного привлекательного тела 17,02 % (n=16), 
поддержание мышечного тонуса 12,77 % (n=12), что 
связано с внимательным отношением женщин к своей 
внешности. Несколько меньшее внимание уделялось 
мотивам «Здоровья» и социальным мотивам. 

Перспективами дальнейших исследований явля-
ется разработка физкультурно-оздоровительных за-
нятий женщин первого зрелого возраста с учетом их 
мотивации.
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Дослідження функціонального стану систем забезпечення руху  
у футболістів на різних етапах тренувального процесу

Бітко C.М., Мохунько О.Д.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Анотації:
Представлено особливості нейро-
динамічних реакцій на різних ета-
пах ігрової діяльності футболістів. 
В дослідженнях приймали участь 
18 футболістів віком 18-22 роки. 
Дослідження проводили в першій 
частини дня (9 -11 годин) на кож-
ному з етапів. Визначена мінли-
вість нейродинамічних показників 
в часі високого функціонально-
го стану організму та після його 
стомлення. Виявлено найбільш 
інформативні показники нейроди-
намічних реакцій для футболістів. 
Запропоновані найбільш інфор-
мативні показники, що відобража-
ють стан футболістів.

Битко С.Н., Мохунько А.Д. Исследова-
ние функционального состояния систем 
обеспечения движения у футболистов на 
подготовительном этапе. Представлены 
особенности нейродинамических реакций на 
разных этапах игровой деятельности футбо-
листов. В исследовании принимали участие 
18 футболистов в возрасте 18-22 года. Иссле-
дование проводили в первой части дня (9-11 
часов) на каждом из этапов. Определена 
изменчивость нейродинамических показате-
лей во времени высокого функционального 
состояния организма и после его утомления. 
Выявлены наиболее информативные показа-
тели нейродинамических реакций футболис-
тов. Предложены наиболее информативные 
показатели состояния футболистов.

Bitko S.M., Mokhun’ko A.D. The re-
search of functional state of the sys-
tems of providing of motion for foot-
ballers on the preparatory stage. The 
features of neurodynamic reactions are 
presented on the different stages of play-
ing activity of footballers. In research 
took part 18 footballers at the age of 18-
22. Research was conducted in the first 
part of day (9-11 hours) on each of the 
stages. Changeability of neurodynamic 
indexes is certain in time of the high 
functional state of organism and after 
his fatigue. The most informing indexes 
of neurodynamic reactions of footballers 
are exposed. The most informing indexes 
of the state of footballers are offered.

Ключові слова:
футбол, нейродинамічні реакції, 
значущі показники. 

футбол, нейродинамические реакции, 
значимые показатели.

football, neurodynamic reactions, mean-
ingful indexes. 

Вступ.1
Оцінка функціонального стану футболістів за ме-

тричними показниками (метри, секунди або їх похідні) 
дозволяє тренеру оперативно порівняти зміну функці-
онального стану спортсменів від етапу до етапу трену-
вання та спортсменів між собою. Отримання інформа-
ції про рівень виконання простих і складних рухових 
реакцій певною мірою відображає рівень функціональ-
ної підготовки футболістів [4]. У проблемі вивчення ре-
алізації складних рухових реакцій в умовах спортивної 
діяльності і адаптацією до них разом із загальноприй-
нятими психолого-педагогічними заходами використо-
вується і дослідження психофізіологічних функцій.

Фізіологічний механізм реалізації складно-рухових 
функцій в нормі і патології вивчався багатьма авторами 
[2,4,7,11] в основному в стані спокою. Проте існує ба-
гато суперечливих моментів пов'язаних з впливом мак-
симальних і субмаксимальних навантажень на механіз-
ми реалізації скоротливої функції у спортсменів різних 
типів рухової активності в тому числі і в футболі.

Проблема оцінки стану сомато-сенсорної систе-
ми спеціальної скоротливої функції спортсменів, що 
забезпечує виконання, характерній для конкретного 
типу руховій активності полягає у відсутності мето-
дологічних критеріїв для конкретних видів спорту.

Робота виконана за планом НДР Національного 
технічного університету України «Київський політех-
нічний інститут».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи було вивчити особливості психофізі-

ологічних показників, що характеризують ігрову діяль-
ність футболістів на різних етапах ігрової діяльності.

Завдання роботи: 
Вивчити особливості нейродинамічних реакцій на 

різних етапах ігрової діяльності футболістів.
Визначити мінливість нейродинамічних показни-

ків в часі високого функціонального стану організму 
та після його стомлення.
©  Бітко C.М., Мохунько О.Д., 2010

Визначити найбільш інформативні показники не-
йродинамічних реакцій для футболістів.

Необхідність таких досліджень зумовлена практикою. 
Залежно від отриманих результатів дослідження тренер:

планує та корегує навчально-тренувальний процес;• 
вибирає стратегію і тактику на змагання;• 
визначає реальні вимоги для кожного гравця;• 
прогнозує ігрову діяльність команди.• 

Футбол, це складно-координаційний вид діяль-
ності, що реалізується в умовах, як правило, макси-
мальної рухової інтенсивності, складається з великої 
кількості елементів управління центральної нервової і 
периферичної систем, доповнюючи один іншого.

Таким чином, реалізація рухової реакції в одному 
і тому ж виді спорту, може здійснюватися з доміну-
ванням у кожної конкретної людини інших складових 
рухової реакції, приводячи, при цьому, до однакового 
результату при виконанні: обводок, проходження дис-
танції чи техніко-тактичної вправи (дії). 

Еволюція футболу (та і інших спортивних ігор) 
показує, що одним з шляхів підвищення рівня веден-
ня гри є виконання заздалегідь розучених техніко-
тактичних дій з урахуванням індивідуальних осо-
бливостей гравців. У цьому резерв індивідуальних і 
колективних рішень. Особливо актуально вищеска-
зане в основний період підготовки футболістів. На 
даному етапі гравці використовують накопичений за 
цей період, прагнучи високої результативності в офі-
ційних матчах. Підготовка гравців в основному пері-
оді направлена на розвиток спеціальної техніки рухів 
шляхом тренувань, розділених на інтервали. Особли-
ву увагу приділяють розвитку рухливості, спритності, 
сили і швидкісних якостей.

Методи дослідження:
 Отримання експрес інформації про психофізіологічні 1. 
стани людини:
визначення рівня просторово-часового диференці-• 
ювання, співвідношення гальмівно-збудливих про-
цесів в центральній нервовій системі;
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визначення латентного часу простої і складної • 
зорово-моторної реакції;
визначення рівня нервово-м'язової збудливості, • 
опірності стомленню нервово-м'язового апарату 
(НМА), глибини стомлення і оцінка модельованого 
процесу переважно аеробної, анаеробної і загальної 
витривалості НМА;

Для отримання перелічених показників була ви-
користаний програмно – апаратний комплекс «Діа-
гност 1» який дозволяє визначати вищезгадані реак-
ції (властивості вищої нервової діяльності – рівень 
функціональної рухливості, сила основних нервових 
процесів, динамічність, врівноваженість, лабільність 
нервової системи).

Визначали:
а) швидкості простих і складних рухових реакцій 

(ПЗМР, СЗМР);
б) максимальної швидкості переробки інформації і 

рухливості нервових процесів при виконанні рухових 
реакцій (РФРс);

в) стійкості і надійності переробки інформації при 
роботі на субмаксимальній швидкості (РФРд);

г) балансу процесів збудження/гальмування у спо-
кої і на субмаксимальній швидкості (РДО);

д) сили нервових процесів, теппінг- тест (СНП);
(по динаміці теппінг –тесту оцінювали характер 

енергозабезпечення основних рухових реакцій).
Статистичний аналіз результатів:2. 
оцінка достовірності отриманих первинних резуль-• 
татів;
визначення кореляційних характеристик і достовір-• 
ності меж показників, що вивчаються, по окремих 
етапах.

Організація досліджень. В дослідженнях прийма-
ли участь 18 футболістів (польових гравців) – сту-
дентах збірної команди «КПІ» з футболу віком 18-22 
роки.

Дослідження проводили в першій частини дня (9 
-11 годин) на кожному з етапів (до гри, після гри, до 
турніру, після турніру).

Результати дослідження і їх обговорення. 
Вивчення групових характеристик ПЗМР і СЗМР 

показали їх високу точність і відтворюваність (P>> 
0.01) у кожному конкретному випадку (таб.1), що 
з’ясовано базовим рівнем цих реакцій і адекватністю 
методології. Однорідність отриманих даних, може ві-
дображати багаторічний відбір найбільш генетично 
адаптованих в результаті тренувальної та змагальної 
діяльності і індивідуальну адаптацію до конкретно-
го типу рухової активності. Можливо цей факт може 
свідчити не наближення до фізіологічної межі часу 
реакції для даної групи адаптованою до конкретного 
виду енергозабезпечення рухової активності. 

Результати досліджень дозволяють відзначити ви-
сокий ступінь кореляції між ПЗМР і СЗМР по етапах 
підготовки, що у свою чергу відображає ступінь адап-
тації до домінуючого типу рухової активності цен-
тральної ланки регуляції. Визначення кореляційних 
зв'язків між простими і складними реакціями (К> 0.76) 
має лінійну залежність та свідчить про варіативність 

взаємозв'язків сенсомоторної області кори мозку. Це, 
у свою чергу, може вказувати на неоднорідність шля-
хів реалізації складних рухових рефлексів в сенсомо-
торній області кори великих півкуль мозку.

Визначена досить висока кореляція між СЗПР та 
СНП (K>0.72) перед грою та перед турніром. Резуль-
тати дозволяють припустити, що визначена висока 
значущість зв'язків між специфічною спортивною 
діяльністю і особливостями енергозабезпечення цен-
тральної ланки регуляції рухової активності.

Функціональний стан систем переробки інформа-
ції та рівень рухової відповіді певною мірою відобра-
жають дослідження РФРс і РФРд що дозволяють ви-
значити динамічність і рухливість основних нервових 
процесів. Результати аналізу функціональної рухли-
вості по етапах підготовки свідчить, що РФРс як пра-
вило, достовірно нижче за РФРд у всіх досліджуваних 
етапах (табл.1). Ці результати достовірно відмінні від 
осіб, що не займаються спортом [1, 8, 10], і свідчать 
про метаболічний вплив спортивної діяльності на за-
гально тонічний стан мозку.

Аналіз комплексу показників, що відображають 
функціональну рухливість нервових процесів (РФРс 
і РФРд), свідчить про достовірну відмінність цих по-
казників на різних етапах підготовки [табл. 1]. Значне 
і у багатьох випадках достовірне збільшення РФРд 
свідчить про специфічну характерну для даного виду 
спорту зміну відчуття часу і швидкості перемикань в 
моторних відділах ЦНС. Значний приріст РФРд перед 
турніром можна пояснити характером тренувальної 
діяльності, а зниження після турніру великим розки-
дом цих показників у видатних спортсменів по відно-
шенню до решти групи. Оцінка цих результатів дослі-
джень дозволяє виявити ряд значущих взаємозв'язків 
між характеристиками рухливості нервових процесів 
і типом рухової активності спортсменів.

Так, перед грою виявлена певна кореляція між 
СЗМР и РФРд (K> 0.75) и менш достовірна між СЗМР 
и РДО (K>> 0.51), що в свою чергу може свідчити про 
домінування зв’язків між сенсомоторними та вегета-
тивними відділами, як відображення типу і характеру 
тренувальної підготовки.

Відомо, що структурні модулі сенсомоторної кори 
формуючись, мають передумови міжнейронної ін-
теграції [7,11], можливо особливості тренувального 
процесу в цьому виді спорту є домінуюче взаємопро-
никнення дендритів підкіркових вегетативних відді-
лів в задньолобну область.

Отримана достовірна кореляція між СЗМР і СНП 
(K>>0.61) після гри. Подібні взаємини характерні для 
еферентних зв'язків аксонів вищих відділів кори (сві-
домість) з моторними і премоторними відділами. На-
явність виразної кореляції між СЗМР і РФРд (K>>0.78) 
після турніру мабуть свідчить про мультисистемну 
конвергацію між моторними зонами і вищими відді-
лами свідомості, дійсно ще в роботах Черенкової І.М. 
[1981] показана наявність подібних як функціональ-
них так і морфологічних зв'язків. 

Якщо ж врахувати, що заняття футболом почина-
ються до періоду вторинної конвергенції аксонів тоб-
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то в 5-6 років, то імовірнісний припустити диферен-
ціювання аксонів у вказаному напрямі під впливом 
регулярних специфічних фізичних вправ. 

Особливою специфікою, мабуть, характерний 
період підготовки перед турніром. Аналіз результа-
тів свідчить про кореляційну тенденцію між СЗМР і 
РФРс (K>>0.69), дійсно цьому етапу характерне ви-
соке диференціювання і фіксація м'язового тонусу в 
кожен конкретний момент часу. Механізм цього не 
зовсім ясний, а об'єм досліджень (18 спостережень) 
не дозволяє говорити про високу достовірність ре-
зультатів. Разом з тим наявність високого корелятив-

ного зв'язку між СЗМР і СНП (K>>0.85) свідчить про 
перспективність нашого припущення. Дійсно СНП 
певною мірою відображає ступінь управління корою 
(свідомістю) просторовим диференціюванням в сен-
сомоторній області [Мал. 1].

Особливістю психофізіологічного стану спортсме-
нів у футболі є відносно високий рівень ПЗМР і СЗМР, 
а також наявність значущого зв'язку між цими показни-
ками і РФР (Kп>>0.76, Kс>>0.83). Природно припус-
тити, що в управлінні руховою активністю футболістів 
домінують реалізація суми «простих» напрацьованих 
рефлексів що є основою спортивної діяльності.

Таблиця 1
Групові психофізіологічні показники по етапах підготовки

Етап
ПОКАЗНИКИ:

ПЗМР СЗМР РФРс РФРд РДО СНП
М + м

Перед грою 217±19 363±21 33±4,4 46±5,3 978±76 26±3
Після гри 273±25 437±35 47±5,7 58±6,4 1338±96 31±5
На початку турніру 227±23 384±56 34±4,1 37±5,1 911±78 24±5
В кінці турніру 238±22 412±57 58±6,2 62±7,3 984±81 28±5

Мал 1. Мінливість нейродинамічних показників швидкості на різних етапах тренувального процесу.
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Дійсно, на думку багатьох авторів [2, 5, 11] віднос-
но швидка реалізація ПЗМР і СЗМР лежить в основі 
«пре-постсинаптического механізму навчання Хебба» 
що супроводжується підвищенням активності гипо-
кампа, підвищення в цьому відділі і енергетичного і 
пластичного обміну, зокрема, підвищення швидкості 
синаптичної передачі [3], збільшення сили імпульсу 
«потенциация» [7], проростання аксонів в сенсомо-
торну область.

Правомірність подібного припущення підтверджує 
низькі показники СНП у цих спортсменів. Імпліцитар-
нє навчання (без особливого зусилля з боку свідомості) 
яким, поза сумнівом є вироблення умовного рухового 
рефлексу у футболі – група напрацьованих рухових дій 
і ймовірно не вимагає значних вольових зусиль.

Висновки:
Виявлені найбільш значущі нейродинамічні показ-1. 
ники, що характеризують футболістів, до них слід 
віднести показники СЗМР та РДО.
 Визначено що показники функціональної рухливості 2. 
моторних відділів ЦНС у футболістів мають групові 
відмінності і змінюються із функціональним ста-
ном спортсмена. До них можна віднести рівень 
функціональної рухливості (РФРс, РФРд).
3. За нашими дослідженнями визначення показників 3. 
простих і складних зорово-моторних (ПЗМР, СЗМР) 
реакцій не відображають функціональний стан 
футболістів на різних етапах підготовки.
Подальші дослідження передбачається провести в 

напрямку вивчення інших проблем функціонального 
стану систем забезпечення руху у футболістів на різ-
них етапах тренувального процесу.
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Анотації:
Висвітлені дані про вплив фі-
зичних вправ при реабілітації 
хворих. Наведено методичні 
рекомендації, структура за-
нять, основні вправи. Рекомен-
довано застосовувати гантелі 
вагою до 2-4 кг, набивні м’ячі 
вагою не більше 2-3 кг, вправи 
на спортивних снарядах. По-
ступово в заняття включають-
ся і ускладнюються вправи на 
увагу. Поступово зростає (при-
близно до 40-50%) і інтенсив-
ність виконання вправ на опір. 
Для боротьби з дискінезією 
товстого кишечнику частішає 
зміна вихідних положень, ви-
ключаються різкі рухи. 

Бондар Т.В. Клинико-физиологическое 
обоснование применения лечебной физи-
ческой культуры в реабилитации больных 
язвенной болезнью желудка и двенадца-
типерстной кишки. Представлены данные о 
влиянии физических упражнений при реаби-
литации больных. Приведены методические 
рекомендации, структура занятий, основные 
упражнения. Рекомендовано применять ган-
тели весом до 2-4 кг, набивные мячи весом 
не больше 2-3 кг, упражнения на спортивных 
снарядах. Постепенно в занятие включают-
ся и усложняются упражнения на внимание. 
Постепенно возрастает (приблизительно до 
40-50%) и интенсивность выполнения упраж-
нений на сопротивление. Для борьбы с дис-
кинезией толстого кишечника учащается из-
менение исходных положений, исключаются 
резкие движения. 

Bondar T.V. Clinical-physiological ground 
of application of medical physical culture 
in the rehabilitation of patients ulcerous 
illness of stomach and duodenum. The 
data on influence of physical exercises are 
submitted at an aftertreatment of patients. 
Methodical references, frame of employ-
ment, the basic exercises are resulted. It is 
recommended to apply dumbbells in weight 
up to 2-4 kg, stuffed balls in weight not more 
than 2-3 kg, exercises on sports shells. 
Gradually in employment are included and 
complicated exercises on attention. Gradu-
ally grows (approximately up to 40-50 %) an 
intensity of performance of exercises by re-
sistance. For struggle against a dyskinesia 
of a thick intestine change of starting posi-
tions becomes frequent, sharp movements 
are excluded.

Ключові слова:
фізична реабілітація, виразко-
ва хвороба шлунка і дванадця-
типалої кишки, фізичні вправи.

физическая реабилитация, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки, фи-
зические упражнения.

physical rehabilitation, gastric ulcer and 
duodenal ulcer, physical exercises.

Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування лікувальної 
фізичної культури в реабілітації хворих на виразкову хворобу 

шлунка та дванадцятипалої кишки
Бондар Т. В.

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

Вступ. 1

Виразкова хвороба – хронічне захворювання, 
основним морфологічним проявом якого є рецидиву-
юча виразка шлунка або дванадцятипалої кишки, як 
правило, виникаюча на фоні гастриту, викликаного ін-
фекцією Helicobacter pylori. Важливо підкреслити, що 
медицина завжди розділяла виразкову хворобу і симп-
томатичні виразки слизової оболонки шлунка і два-
надцятипалої кишки. Такі виразки можуть виникати 
при ендокринній патології, при стресах, гострих або 
хронічних порушеннях кровообігу, алергії, при при-
йомі нестероїдних протизапальних засобів. В англо-
мовній літературі часто вживається термін “пептична 
виразка” для позначення власне виразкової хвороби, і 
симптоматичної виразки слизової оболонки шлунку і 
дванадцятипалої кишки [3, 9].

Діагностика загострення захворювання не викли-
кає утруднень, оскільки в більшості випадків симпто-
матика типова. При локалізації виразки в дванадцяти-
палій кишці характерні пізні (через 1-1/2 години після 
їжі), нічні, “голодні” болі в епігастральній області 
або правому підребер’ї, які проходять після прийо-
му їжі, антацидних лікувальних засобів (ранітидина, 
омепразола). Можливе виникнення блювання кислим 
вмістом шлунку; після блювоти пацієнти відчувають 
полегшення (деякі з них самостійно викликають блю-
воту для зменшення болів). Переважні також наступні 
прояви хвороби – нудота, печія, відрижка. Але зустрі-
чаються випадки з нетиповими симптомами: відсут-
ність характерного больового синдрому, відсутність 
сезонних загострень. Проте ці прояви не виключають 
даного діагнозу. Складно виявити і правильно роз-
пізнати так звані “німі” загострення захворювання, 
а, за даними деяких авторів, безсимптомні рецидиви 
©  Бондар Т. В., 2010

зустрічаються майже у 50% пацієнтів з виразковою 
хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки, підтвер-
дженою при інструментальному обстеженні [8].

Робота виконана згідно теми: «Ефективність 
фізичної реабілітації осіб різного віку при порушенні 
функціонування систем організму» (номер державної 
реєстрації 0109U003032).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – визначити фізіологічні основи для 

застосування лікувальної фізичної культури при даній 
хворобі, деякі методичні рекомендації, а також при-
близну структуру занять і основні вправи.

Методи дослідження – аналіз сучасної науково-
методичної літератури.

Результати дослідження. 
Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої киш-

ки є розповсюдженим захворюванням, яким стражда-
ють в основному особи молодого та середнього віку. 
Досить часто в цьому віці виникають важкі усклад-
нення, які потребують оперативного втручання [3]. 

Імпульси від рецепторів внутрішніх органів над-
ходять у центральну нервову систему, сигналізуючи 
про інтенсивність функціонування та стан органів і 
систем. При захворюванні відбувається порушення 
рефлекторної регуляції, виникають патологічні домі-
нанти і патологічні рефлекси [6]. 

Важливо відзначити, що можливі різні серйозні 
ускладнення виразкової хвороби шлунка та дванад-
цятипалої кишки: кровотеча, перфорація, пенетра-
ція, малігнізація, стеноз, часті рецидиви [6, 7]. Ризик 
злоякісної трансформації при цьому захворюванні 
невеликий. При першому виявленні виразки в шлун-
ку принципове значення має ретельна морфологіч-
на верифікація діагнозу для виключення первинно-
виразкової форми раку шлунку [8].
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Пацієнтів з виразковою хворобою шлунка і два-
надцятипалої кишки як при загостренні захворюван-
ня, так і в період ремісії лікують комплексно: призна-
чають медикаменти, дієтотерапію, пиття мінеральної 
води, засоби фізичної реабілітації [7].

Реабілітація хворих на виразкову хворобу шлунка 
і дванадцятипалої кишки – одна з важливих медико-
соціальних проблем гастроентерології. Ці хвороби 
перебігають довго, мають негативний вплив не тіль-
ки на морфофункціональний стан гастродуоденальної 
системи та інших органів, але і практично на багато 
сторін життя хворого: побутові, соціальні, психо-
емоційні. Із урахуванням клініко-ендоскопічних, 
морфологічних особливостей хвороби, основні за-
дачі медичної реабілітації зводяться для досягнення 
стійкої і тривалої фази ремісії, ліквідації хронічного 
запального процесу в гастродуоденальній зоні, по-
передження загострень, відновлення або покращання 
морфо-функціонального стану шлунка, дванадцяти-
палої кишки, фізичної працездатності і психологічно-
го стану пацієнта, і на кінець – до досягнення в низці 
випадків повного одужання [1, 3, 7].

Хвороба пригнічує і дезорганізує рухову актив-
ність – неодмінна умова нормального формування і 
функціонування будь-якого живого організму. Тому 
лікувальна фізична культура (ЛФК) є дуже важливим 
елементом відновлювального лікування хворих із ви-
разковими процесами [1, 2].

Вже відомо, що виконання дозованих фізичних 
вправ супроводжується позитивними зрушеннями у 
функціональному стані регуляторних центрів і підви-
щенням рівня основних життєвих процесів, викликає 
позитивні емоції (психогенний і умовно-рефлекторний 
впливи). Особливо це необхідно при виразковій хворо-
бі, коли нервово-психічний стан пацієнтів знижений. 
Слід відзначити ефективність впливу фізичних наван-
тажень на нервову регуляцію травного апарату [6].

При регулярному виконанні фізичних вправ, як і 
в процесі фізичного тренування, поступово зроста-
ють енергетичні запаси, збільшується утворення бу-
ферних з'єднань, відбувається збагачення організму 
ферментними сполуками, вітамінами, іонами калію і 
кальцію. Це призводить до активізації окислювально-
відновлювальних процесів і до підвищення стійкості 
кислотно-лужної рівноваги, що в свою чергу сприят-
ливо позначається на рубцюванні виразкового дефек-
ту (вплив на трофічні і регенеративні потенції тканин 
шлунково-кишкового тракту) [2, 5]. 

Вплив фізичних вправ визначається їх інтенсивніс-
тю і часом застосування. Невеликі та помірні м'язові 
напруги стимулюють основні функції шлунково-
кишкового тракту, тоді як інтенсивні – пригнічують. 
Відзначається сприятливий вплив ЛФК на органи кро-
вообігу і дихання, що також розширює функціональні 
можливості організму і підвищує його реактивність. 

Залежно від клінічної спрямованості захворю-
вання та функціональних можливостей хворого за-
стосовуються різні форми та засоби. Так як звичайно  
застосовують за можливості загальнорозвиваючий 
оздоровчий комплекс вправ.

Завдання лікувальної фізичної культури при ви-
разковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки: 
нормалізація тонусу центральної нервової системи; 
поліпшення психоемоційного стану; активізація кро-
вообігу та лімфообігу; обмінних та трофічних про-
цесів у шлунку, дванадцятипалій кишці; стимуляція 
регенеративних процесів і прискорення загоєння ви-
разки; зменшення спазму м’язів шлунка; нормалізація 
секреторної і моторної функції шлунка та кишечнику; 
попередження застійних явищ та спайкових процесів 
у черевній порожнині.

Лікувальну фізичну культуру призначають після 
стихання гострих проявів захворювання. Принцип ін-
дивідуалізації при застосуванні лікувальної фізичної 
культури при даному захворюванні обов'язковий. 

Протипоказана лікувальна фізична культура при 
значних болях, багаторазовому блюванні, постійній 
нудоті, кровотечі.

Загальнотонізуючий режим вправ призначають 
після зникнення болів і явищ загострення, при відсут-
ності скарг на основні ознаки та зникнення небезпеч-
них проявів захворювання, при загальному поліпшен-
ні стану. Строки призначення – через 20-26 днів. 

Завдання – відновлення адаптації хворого до на-
вантажень розширеного режиму, зростаюча стиму-
ляція обмінних процесів, вплив на врегулювання 
процесів збудження і гальмування в корі головного 
мозку, вплив на нормалізацію вегетативних функцій, 
боротьба з застійними явищами в черевній порожни-
ні, сприяння регенеративним процесам у шлунково-
кишковому тракті. 

Зміст режиму – при відносному щадіння області 
живота проводять вправи з невеликою силою і витри-
валістю. Поступово розширюється амплітуда рухів у 
великих суглобах і поглиблюється дихання до макси-
мально можливого в кожному випадку. Для боротьби 
з дискінезією товстого кишечнику частішає зміна ви-
хідних положень, виключаються різкі рухи. 

Характеристика застосовуваних фізичних вправ: із 
вихідних положень лежачи, на боці,  поступово роз-
ширюють рухи до повної амплітуди для великих су-
глобів у повільному і середньому темпі; включають 
вправи для всіх м'язів черевного пресу, що викону-
ються в повільному темпі з обмеженням амплітуди і 
з виключенням різких рухів. Поступово зростає (при-
близно до 40-50%) і інтенсивність виконання вправ на 
опір для м'язів плечового поясу і міжреберних м'язів 
з метою рефлекторного впливу на органи травлення. 
Можна застосовувати гантелі вагою до 2-4 кг, набивні 
м'ячі вагою не більше 2-3 кг, вправи на спортивних 
снарядах. Для боротьби з застійними явищами хоро-
ший ефект має діафрагмальне дихання з різних вихід-
них положень, яке доводиться до великої глибини, що 
чергується з грудним та повним дихання; допомагає 
також більш часта зміна вихідних положень, вправ, 
ігор та навантажень. Поступово в заняття включають-
ся і ускладнюються вправи на увагу. Щільність занять 
при цьому залишається не вищою за середню. 

Ходьба поступово доводиться до 4-5 км на день. 
При загальному доброму самопочутті та відсутністю 
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болю дозволяється гра з м'ячем (волейбол) з ураху-
ванням індивідуальних реакцій, тривалістю не біль-
ше 25-35 хвилин. Включення до режиму різного виду 
ігор сприяє підтримці інтересу і підвищує продукцію 
позитивних емоцій при загальному фізичному наван-
таженні. 

У процесі всього курсу слід вказувати пацієнтам 
на позитивні зрушення, досягнуті в його розвитку і 
фізичному стані, що порушення з боку шлунка незна-
чні і їх легко виправити (психологічний вплив) [4, 5]. 

ЛФК ефективна тільки за умови тривалого, систе-
матичного проведення занять з поступовим збільшен-
ням навантаження. При цьому повинно враховуватися 
стан, реакція, особливості клінічного перебігу, супут-
ні захворювання і фізична підготовленість пацієнта. 
Це повинен знати і реабілітолог і пацієнт для досяг-
нення належних результатів. Звичайно, курс лікуван-
ня не може прийматися як стандарт – кожний реабілі-
толог вносить свої поправки і доповнення і створює 
свою, не схожу на всі інші курси, специфічну тактику 
і методику вправ. Важливо й інше: займаючись фі-
зичними вправами, хворий сам бере активну участь 
у лікувально-оздоровчому процесі, а це благотворно 
впливає на його психоемоційну сферу. Заняття ЛФК 
переходять в загальні заняття фізкультурою, стають 
потребою людини і після одужання. 

Висновки. 
Виразкова хвороба – хронічне захворювання, осно-

вним морфологічним проявом якого є рецидивуюча 
виразка шлунку або дванадцятипалої кишки. Хворі на 
виразкову хворобу, які систематично використовують 
засоби та форми лікувальної фізичної культури у по-
єднанні з медикаментозним лікуванням, мають значно 
кращі показники здоров’я, на відміну від хворих, які 
не займалися лікувальною фізичною культурою. 

Застосування лікувальної фізичної культури при 
виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки 
являється ефективним методом фізичної реабілітації 
хворих.

Перспективні напрями подальшого вивчення ефек-
тивності фізичної реабілітації хворих на виразкову 
хворобу вбачаємо в індивідуалізації комплексів ЛФК, 
починаючи зі стаціонарного етапу.
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Аннотации:
Рассмотрены современные подходы 
к комплексному использованию 
средств физической реабилитации. 
Показаны периоды течения болезни 
и двигательный режим пациентов. 
Рассмотрена этиология, патогенез и 
клинические синдромы шейного осте-
охондроза. Обоснованы механизмы 
лечебного действия физических 
упражнений, лечебного массажа и 
физиотерапевтических процедур на 
организм больных. Сформулированы 
принципы физической реабилитации 
больных. Предложена схема физи-
ческой реабилитации больных с уче-
том клинических проявлений, стадии 
болезни, двигательного режима. 

Воронянська Л.К., Євсютина В.Б. Фі-
зична реабілітація хворих шийним 
остеохондрозом. Розглянуто сучасні 
підходи до комплексного використання 
засобів фізичної реабілітації. Показа-
но періоди перебігу хвороби й руховий 
режим пацієнтів. Розглянута етіологія, 
патогенез і клінічні синдроми шийного 
остеохондрозу. Обґрунтовано механіз-
ми лікувальної дії фізичних вправ, ліку-
вального масажу й фізіотерапевтичних 
процедур на організм хворих. Сформу-
льовано принципи фізичної реабілітації 
хворих. Запропоновано схему фізичної 
реабілітації хворих з урахуванням клі-
нічних проявів, стадії хвороби, рухово-
го режиму.

Voronyanskaya L.K., Evsyutina V.B. 
Physical rehabilitation of patients by 
a neck osteochondrosis. The modern 
going is considered near the complex use 
of facilities of physical rehabilitation. The 
periods of flow of illness and motive mode of 
patients are rotined. Etiology, pathogeny and 
clinical syndromes of neck osteochondrosis, 
is considered. The mechanisms of medical 
action of physical exercises are grounded, 
massotherapy and physical therapy 
procedures on the organism of patients. 
Principles of physical rehabilitation of 
patients are formulated. The chart of physical 
rehabilitation of patients is offered taking into 
account clinical displays, stage of illness, 
motive mode.

Ключевые слова:
остеохондроз, физическая реабили-
тация, движение, упражнения.

остеохондроз, фізична реабілітація, 
рух, вправи.

osteochondrosis, physical rehabilitation, 
motion, exercises.

Физическая реабилитация больных шейным остеохондрозом
Воронянская Л.К., Евсютина В.Б.

Харьковская государственная академия физической культуры

Введение.1 
Остеохондроз позвоночника является наиболее 

типичным дистрофично-деструктивным процессом, 
который развивается в костно-хрящевой ткани и 
проявляется изменениями межпозвонковых дисков, 
мышечно-связочного аппарата, окружающих позво-
ночный столб, а также биомеханическими изменения-
ми тканей позвоночного столба. Особенно этот про-
цесс характерен для лиц среднего возраста. Однако 
последнее время утверждают, что если 15-20 лет тому 
назад остеохондрозом позвоночника в основном стра-
дало взрослое население, то в настоящее время это за-
болевание нередко выявляется не только у молодежи, 
но и в детском возрасте [2].Согласно медицинской 
статистики около 80% населения планеты страдало 
остеохондрозом позвоночника, при этом у 50% из них 
выявляется патология в шейном отделе, поэтому дан-
ная проблема является особенно актуальной. 

Работа выполнена в направлении реализации раз-
дела Целевой комплексной программы «Физическое 
воспитание – здоровье нации».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Для решения вышеизложенного нами была по-

ставлена цель: изучить современные подходы к ком-
плексному использованию средств физической реаби-
литации при шейном остеохондрозе позвоночника в 
зависимости от периода течения болезни и двигатель-
ного режима на основе изучения и анализа источни-
ков литературы. Для достижения поставленной цели 
решались следующие задачи: 

изучить и проанализировать доступные нам источ-• 
ники литературы по проблеме остеохондроза позво-
ночника;
рассмотреть этиологию, патогенез и клинические • 
синдромы шейного остеохондроза;
обосновать механизмы лечебного действия физи-• 
ческих упражнений, лечебного массажа и физиоте-
рапевтических процедур на организм больных ос-
теохондрозом позвоночника.
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сформулировать принципы физической реабилита-• 
ции больных шейным остеохондрозом.

Результаты исследования. 
Проанализировав данные литературных источни-

ков мы получили полный объем информации по со-
временным программам физической реабилитации 
лиц с шейным остеохондрозом. Рассмотрели причины 
возникновения данного заболевания, а также прове-
ли сравнительный анализ медицинской статистики в 
проблеме шейного остеохондроза за последние десять 
лет. По результатам статистики мы обосновывали ме-
ханизмы лечебного действия физических упражнений, 
лечебного массажа и физиотерапевтических процедур 
на организм больных шейным остеохондрозом; далее 
нами были сформулированы теоретические принци-
пы физической реабилитации.

Остеохондроз позвоночника – это полиэтио-
логическое заболевание, основными причинами 
которого являются наследственная предрасполо-
женность, физиологическая нейроэндокринная 
изношенность(возрастные иволютивные процессы 
или старение организма), тяжелые физические нагруз-
ки на позвоночник, травмы позвоночника и окружаю-
щих его тканей, врожденные дефекты позвоночного 
столба, мышечное перенапряжение определенных 
групп мышц при длительной рабочей фиксированной 
позе, «хлыстовое» движения головой при внезапной 
остановке транспорта. Как правило, развитию остео-
хондроза позвоночника способствует гиподинамия. 
Гравитационные нагрузки при гиподинамии способ-
ствуют вымыванию кальция, нарушению структуры 
костной ткани, а также приводят к снижению обмен-
ных процессов в костной и хрящевой ткани. Кроме 
того, недостаточные физические нагрузки способ-
ствуют угнетению активности мышечной систем и 
развитию дегенеративно-дистрофических нарушений 
в сегментах позвоночного столба, ослабляя опорно-
амортизационную функцию позвоночника. Согласно 
взглядам В.И. Здыбского [4], остеохондроз позво-
ночника – это хроническое заболевание, характери-
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зующееся деструктивными изменениями тканей по-
звоночных сегментов и проявляющееся различными 
неврологическими симптомами, ортопедическими и 
висцеральными нарушениями.

Различные патологические состояния, возникаю-
щие в костно-хрящевой и мышечной тканях позво-
ночного столба при шейном остеохондрозе, приводят 
к появлению многообразных неврологических син-
дромов, что зависит от локализации патологическо-
го процесса в определенном двигательном сегменте 
шейного отдела позвоночника. Наиболее частыми 
синдромами шейного остеохондроза являются кореш-
ковый и плечелопаточный периартрит, но, как прави-
ло, у одного и того же больного отмечается сочетание 
двух – трех синдромов. В течение заболевания остео-
хондрозом шейного отдела позвоночника различают 
три периода – острый, подострый и период ремиссии. 
Каждый из этих периодов характеризуется определен-
ной клинической симптоматикой. Наиболее частыми 
клиническими синдромами шейного остеохондроза 
являются синдром позвоночной артерии, корешковый 
синдром, синдром плечелопаточного периартрита. 
От стадийности течения остеохондроза и его клини-
ческих проявлений зависит сочетанность и последо-
вательность используемого комплекса средств реаби-
литации. В остром периоде шейного остеохондроза 
больным назначают лечение положением, ортопеди-
ческим изделием – шейно – марлевый воротник Шан-
ца, медикаментозную терапию, лечебный массаж по 
щадящей методике, физиотерапевтические процеду-
ры, по показаниям – тракционное воздействие и ма-
нуальную терапию. Лечебная физическая культура в 
остром периоде противопоказана. В подостром пери-
оде течения болезни средства физической реабилита-
ции – лечебная физическая культура, массаж и физио-
терапия назначаются по двум двигательным режимам 
– щадящему и восстановительному, а в период ремис-
сии – по тренирующему. Для каждого двигательного 
режима определены специфические задачи, средства 
и методика занятий лечебной гимнастики, методики 
и приемы лечебного массажа и методы физиотерапии. 
При проведении занятий лечебной гимнастики назна-
чают и последовательно расширяют использование 
следующих физических упражнений – упражнения на 
расслабление мышц шеи, плечевого пояса и верхних 
конечностей, статистические и динамические дыха-
тельные упражнения, упражнения на координацию 
движений и повышение устойчивости вестибулярно-
го аппарата, динамические упражнения для верхних и 
нижних конечностей с постепенно увеличивающейся 
амплитудой движения, маховые движения для верх-
них конечностей, упражнения для укрепления мышц 
шеи, плечевого пояса и верхних конечностей – с со-
противлением и противодействием. А.И. Бобрь [1] 
рекомендует использовать психофизические упраж-
нения на двух уровнях – плечевом и на уровне го-
ловы. При шейном остеохондрозе используют клас-
сический, сегментарно-рефлекторный и точечный 
массаж, характер приемов массажа и локализация их 
применения зависит от стадии протекания шейного 

остеохондроза[3]. Назначение физиотерапевтических 
процедур также зависит от стадии течения заболе-
вания. Наиболее целесообразным и эффективным 
является применение в остром и подостром периоде 
синусоидально-модулированных и динамических то-
ков, УВЧ-терапии, УФ облучения, некогерентного по-
ляризованного излучения, электрофореза, фонореза 
гидрокортизона, тренола. В период ремиссии пока-
зано озокерито-парафино-грязелечение, радоновые и 
хлоридно-натриевые ванны. Для оценки эффективно-
сти используемых средств физической реабилитации 
при шейном остеохондрозе возможно применение со-
матоскопии, пальпации, пульсометрии, артериальной 
тонометрии, спирометрии, гониометрии, кистевой 
динамометрии, измерение обхватных размеров плеча 
и рентгенографии. 

В последние годы в комплексной терапии и про-
филактики обострений остеохондроза все большее 
значение приобретают немедикаментозные методы 
лечения традиционной и нетрадиционной медицины. 
Восстановительное лечение остеохондроза позвоноч-
ника включает в себя комплекс средств физической 
реабилитации – лечебную физическую культуру, ле-
чебный массаж, физиотерапию, мануальную терапию 
и иглорефлексотерапию. При выполнении активных 
движений увеличивается количество импульсов от 
проприорецепторов мышц, что создает в центральной 
нервной системе новый очаг возбуждения, который 
при достаточной силе может уменьшить патологиче-
ский очаг. Одновременно при выполнении физиче-
ских упражнений в организме больного происходят 
и гуморальные сдвиги [5]. Они заключаются в том, 
что под влиянием физических упражнений, массажа 
и физиотерапевтических процедур усиливается дея-
тельность желез внутренней секреции, которая обра-
зует и выделяет в кровь повышенное количество гор-
монов, ферментов, влияющих на тканевые рецепторы 
и нервные центры, изменяя их состояние. В свою оче-
редь нервная система влияет на выработку гормонов. 
Таким образом, механизм действия средств физиче-
ской реабилитации на организм больного – нейрореф-
лекторногуморальный. Кроме нервно-рефлекторного 
воздействия, большое значение для тонизирующего 
влияния физических упражнений имеют и гумораль-
ные сдвиги. Они заключаются в том, что химические 
соединения, образующиеся в организме (гормоны, 
ферменты), а также ионы калия, кальция и др., по-
падая в кровь, изменяют функции органов и систем. 
Кроме того, они влияют на тканевые рецепторы и 
нервные центры, изменяя их состояние. В свою оче-
редь нервная система влияет на выработку гормонов.

При длительно, вяло текущих хронических забо-
леваниях нервной системы отмечается уменьшение 
выработки гормонов. Физические упражнения оказы-
вают тонизирующее воздействие на организм таких 
больных, стимулируя работу желез внутренней секре-
ции и улучшая водно-солевой обмен. При выполне-
нии физических упражнений усиливаются обменные 
процессы непосредственно в мышцах, и улучшается 
их кровоснабжение. Особенно важно кровоснабже-
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ние паретичных и парализованных мышц при неври-
тах, поскольку процесс регенерации нерва протекает 
длительно и за это время возможно развитие необ-
ратимых изменений в мышцах. Соответствующим 
образом подобранные физические упражнения явля-
ются основным средством замедления и ликвидации 
атрофии мышц. Физические упражнения улучшают 
трофику не только нервно-мышечного аппарата, но и 
всех внутренних органов, в результате чего усилива-
ются обменные процессы и улучшается общее состоя-
ние больных.

В начальном периоде лечения при отсутствии со-
кращений мышц пассивные физические упражнения 
направлены на поддержание функционального со-
стояния соответствующих двигательных областей 
центральной нервной системы. Этому способству-
ют также идеомоторные упражнения и упражнения 
в стимуляции активных движений. При появлении 
активных движений, осуществляемых с помощью, 
физические упражнения подбирают таким образом, 
чтобы по возможности увеличить поток импульсов 
от проприорецепторов паретичных мышц для усиле-
ния возникающего, очага возбуждения в центральной 
нервной системе. Восстановление активных движений 
обеспечивает дальнейшее усиление потока импуль-
сов от проприорецепторов и тем самым способствует 
поддержанию оптимального возбуждения в двига-
тельных центрах. Максимальный поток проприоцеп-
тивных импульсов поступает в центральную нервную 
систему при выполнении упражнений с оптимальным 
сопротивлением. Восстановление силы паретичной 
группы мышц и функций больной конечности свиде-
тельствует о нормализации корковых процессов [7].

Для уменьшения сдавления и восстановления 
спинномозговых корешков больным назначается 
ватно-марлевый шейный воротник и упражнения на 
расслабление мышц шеи, плечевого пояса и верхних 
конечностей. С целью профилактики вестибулярных 

нарушений используют упражнения на повышение 
вестибулярной устойчивости, на координацию движе-
ний и динамические упражнения для суставов верх-
ней конечности [6].

Выводы. 
Таким образом, предложенная нами схема физиче-

ской реабилитации больных шейным остеохондрозом 
с учетом клинических проявлений, стадии болезни и 
двигательного режима рекомендуется использовать 
в лечебно-профилактических учреждениях врачами 
и инструкторами лечебной физической культуры и в 
стенах институтов физической культуры при подго-
товке бакалавров и магистров физической культуры.

Перспективой дальнейших исследований в данном 
направлении есть то, что после теоретического обо-
снования данной работы необходимо провести ряд 
исследований в практическом направлении: разработ-
ка современных методов применения средств ЛФК, 
учитывая социальную, психологическую и бытовую 
жизнь больного.
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Аннотации:
Представлена информация об уча-
стии сильнейших пловцов в респу-
бликанских и международных со-
ревнованиях. Определен уровень 
и степень формирования навыков 
плавания у спортсменов разного 
пола, возраста и квалификации. 
Выявлены доминирующие отличия 
и сходства в динамике показателей 
плавательной подготовленности 
спортсменов. Показаны направления 
профессионального обучения студен-
тов, совершенствования специаль-
ных знаний,  прикладных навыков 
и умений. Рекомендованы стимули-
рующие факторы обучения и совер-
шенствования специальных знаний 
студентов.

Ганчар О.І. Результати оцінювання 
узагальнених гендерних відмінностей 
результатів виступу найсильніших 
плавців на престижних змаганнях. 
Представлено інформацію про участь 
найсильніших плавців у республікан-
ських і міжнародних змаганнях. Визна-
чено рівень і ступінь формування нави-
чок плавання у спортсменів різної статі, 
віку й кваліфікації. Виявлено домінуючі 
відмінності й подібності в динаміці показ-
ників плавальної підготовленості спортс-
менів. Показано напрямки професійного 
навчання студентів, удосконалювання 
спеціальних знань, прикладних навичок і 
вмінь. Рекомендовано стимулюючі фак-
тори навчання й удосконалювання спе-
ціальних знань студентів.

Ganchar A.I. Results of an estimation 
of the generalized gender differences 
of results of performance of the stron-
gest swimmers at prestigious competi-
tions. The information on participation of 
the strongest swimmers in republican and 
international competitions is submitted. The 
level and a degree of forming of skills of 
navigation at sportsmen of a different floor, 
age and qualification is determined. Domi-
nating differences and similarities in dynam-
ics of parameters of swimming readiness of 
sportsmen are revealed. Directions of voca-
tional training of students, perfection of spe-
cial knowledge, applied skills and skills are 
shown. Stimulating factors of training and 
perfection of special knowledge of students 
are recommended.

Ключевые слова:
результат, отличие, пловцы-
мужчины, пловцы-женщины, сорев-
нования.

результат, відмінність, плавці-чоловіка, 
плавця-жінки, змагання.

result, difference, swimmer – man, swimmer 
– woman, European championship.

Результаты оценивания обобщенных гендерных отличий 
результатов выступления сильнейших пловцов  

на престижных соревнованиях
Ганчар А.И.

Одесская национальная морская академия

Введение.1

Объективная информация о современном этапе раз-
вития спортивного плавания необходима специалис-
там физического воспитания и спорта для выявления 
имеющихся особенностей в реализации физических 
способностей по достижению более высоких резуль-
татов представителями разного пола, возраста и ква-
лификации при обучении и совершенствовании у них 
двигательных навыков плавания (Т.М. Абсалямов, 
Т.С. Тимакова, 1973; Н.Ж. Булгакова и др., 1996, 2001; 
С.М. Вайцеховский, 1971; А.Д. Викулов, 2003 и др.). 
Вместе с тем, объективная информация по сходству и 
отличию формирования навыков плавания у предста-
вителей разного пола, возраста и квалификации может 
способствовать обоснованию, разработке и внедрению 
реальных критериев их достигнутой подготовленнос-
ти для реализации нормативно-оценочной функции в 
различных звеньях существующей системы физичес-
кого воспитания и спорта. 

Имеющиеся публикации по теории и методике пре-
подавания плавания в основном раскрывают сведения, 
касающихся параметров динамики формирования 
навыков плавания с учетом возраста обучающихся и 
практически отсутствуют гендерные отличия измене-
ния показателей в спортивном плавании среди детей, 
молодёжи и взрослых (И.В. Вржесневский, 1969; И.Л. 
Ганчар, 2006-а,-б, 2007; Ю.Д. Железняк и др., 2002; 
Е.И. Иванченко, 1996, 1997-а, -б; и др.). Однако име-
ются отдельные публикации по особенностям прове-
дения бучения и тренировки в женском плавании, как 
отечественных авторов (Ю.А. Короп и др., 1983;  Б.И. 
Оноприенко, 1981; В.А. Парфенов, 1978; В.Н. Плато-
нов и др., 2000 и др..), так и в зарубежной печати (G. 
Levin, 1982; E.W. Maglischo, 1993; E. Schramm, 1987; M. 
Schubert, 1990; G. Walter, 1985; K. Wilke, 1997-a, -b). 
©  Ганчар А.И., 2010

Поэтому наибольший интерес для специалистов 
физического воспитания и любителей плавания пред-
ставляет изучение особенностей проявления отли-
чий в динамике результатов женщин и мужчин на 
престижных соревнованиях, какими являются для них 
финальные старты на первенствах Украины, Беларуси, 
России, а также участия во всемирных Универсиадах 
чемпионатах Европы, Мира и Олимпийских играх.

Исследование осуществлялось с учетом НИР 
ОНМА по теме «Технология интенсивного обучения 
и совершенствования навыков плавания в разных 
возрастных группах», согласно плана НИР МОН 
Украины на 2008-2010 гг., РК №  0108U001487.

Работа выполнена по плану НИР Одесской нацио-
нальной морской академии.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Исходя из разработки актуальной проблемы, нами 

избран соответствующий объект исследования: ди-
намика плавательной подготовленности молодёжи и 
взрослых на  этапах многолетнего обучения и совер-
шенствования навыков спортивного плавания. Пред-
мет исследования: особенности проявления сходства 
и различий формирования навыков спортивного пла-
вания у представителей разного пола и возраста на  
стартах престижных соревнований. 

Цель исследования: определить  уровень и сте-
пень формирования навыков спортивного плавания 
у пловцов разного пола, возраста и квалификации 
по результатам финальных заплывов на престижных 
республиканских и международных соревнованиях. 
Поэтому определенный профессиональный интерес 
представляет информация о фактах участия сильней-
ших пловцов в республиканских и международных 
соревнованиях, являющаяся объективным критерием 
тенденции развития спортивного плавания на совре-
менном этапе. 
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Задачами исследования стали: а) выявление до-
минирующих отличий и сходства в динамике пока-
зателей плавательной подготовленности у пловцов 
разного пола по данным практики на республикан-
ских и международных соревнованиях; б) внедрение 
наиболее существенных результатов в практику для 
возможного улучшения показателей плавательной 
подготовленности в разных возрастных группах. 
Основными методами исследования явились: теоре-
тический анализ и обобщение документальных мате-
риалов, математическая статистика. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В данном разделе работы рассматриваются 

обобщенные факты участия отечественных пловцов 
на стартах чемпионатов Украины, Беларуси, России, 
а также на всемирных Универсиадах, чемпионатах 
Европы, Мира и Олимпийских играх. Критерием 
отличия рассматриваемых показателей пловцов ста-
ли данные изменения средней скорости плавания 
разными способами на различные дистанции сре-
ди мужчин и женщин, являющихся участниками 
финальных заплывов, которые представляют лучших 
отечественных и зарубежных спортсменов.

В таблице 1 приведены данные обобщенного 
отличия результатов в плавании разными способа-
ми у мужчин и женщин на стартах открытых летних 
чемпионатов Украины, Беларуси, России, всемирных 
Универсиадах, чемпионатах Европы, Мира и Олим-
пийских играх.

В плавании вольным стилем отличие результатов 
женщин от мужчин оказалось наибольшим – 0,22 м/с,  
далее по степени уменьшения этого параметра оказа-
лось плавание баттерфляем на короткие дистанции (50, 
100, 200 м) – 0,21 м/с,  затем результаты эстафетного 
плавания вольным стилем и комбинированной эстафете 
– 0, 20 м/с, а потом плавание на спине и брассом – 0,18 
м/с, комплексное плавание на 200 и 400 м – 0,16 м/с., а 
в плавании на средние и длинные дистанции вольным 
стилем отличие параметров оказалось на уровне – 0,13 
м/с, хотя в марафонском плавании эти отличия оказа-
лись наименьшими только – 0,10 м/с.

Таким образом, обобщенное отличие показателей 
средней скорости плавания у мужчин от женщин во 
всех способах плавания на различные дистанции со-
ставило – 0,17 м/с, что может свидетельствовать о кон-
кретном уровне гендерных отличий результатов плов-
цов на рассматриваемом этапе развития плавания.

Отличие максимума (0,22 м/с) от минимума 
(0,10 м/с) составило – 0,12 м/с, что может служить 
объективным критерием отличия результатов в пла-
вании мужчин от женщин в зависимости от способа 
плавания.

В таблице 2 приведены данные обобщенного 
отличия результатов в плавании разных дистанций у 
мужчин и женщин на стартах открытых летних чем-
пионатов Украины, Беларуси, России, всемирных 
Универсиадах, чемпионатах Европы, Мира и Олим-
пийских играх.

В плавании на дистанциях плавания 50 м вольным 
стилем и разными способами плавания обобщенное 

отличие результатов средней скорости плавания у 
мужчин от женщин оказались наибольшими на уров-
не – 0,23 м/с. 

Далее по степени уменьшения отличия оказа-
лись результаты в плавании на дистанции 100 м 
разными способами плавания на уровне – 0,21 м/с., 
в эстафетном плавании вольным стилем и комбини-
рованной эстафете разными способами плавания – 
0,20 м/с. Более низкие уровне отличия результатов 
среди мужчин от женщин наблюдаются в преодоле-
нии дистанции 200 м разными способами плавания – 
0,16 м/с, а также дистанций 400 м вольным стилем и 
комплексным плаванием – 0,15 м/с. 

Наименьшее отличие рассматриваемых параме-
тров зафиксировано на средних и длинных дистанци-
ях плавания вольным стилем 800-1500 м – 0,12 м/с, а 
также на дистанциях марафонского плавания 5000 м, 
10000 м, 25000 м на уровне только – 0,10 м/с. Отли-
чие максимума (0,23 м/с) от минимума (0,10 м/с) со-
ставило – 0,13 м/с, что может служить объективным 
критерием отличия результатов в плавании мужчин от 
женщин по длине преодолеваемой дистанции. 

Выводы.
Полученные результаты позволяет сделать следу-

ющие выводы:
а) в профессиональном обучении студентов, изу-

чающих плавание как учебную, спортивную и педаго-
гическую дисциплину очень важно дополнить имею-
щиеся  сведения современной информацией об уровне 
динамики существующих гендерных отличий резуль-
татов мужчин от женщин (на уровне средней скорос-
ти плавания – 0,17 м/с), сопровождающие успешное 
выступления сильнейших пловцов на престижных 
соревнованиях, какими для многих элитных пловцов 
являются летние чемпионаты Украины, Беларуси, Рос-
сии, всемирные Универсиады, чемпионаты Европы, 
Мира и Олимпийские игры. 

б) выявленные данные существенно расширя-
ют профессиональный кругозор у выпускников фа-
культета физического воспитания при изучении ими 
плавания как учебной, спортивной и педагогической 
дисциплины по курсу спортивно-педагогического 
совершенствования. Это может явиться для них сти-
мулирующим фактором, как при обучении, так и 
при совершенствовании у них специальных знаний,  
прикладных навыков и профессиональных умений,  
которые  важно учитывать при подготовке  специа-
листов физического воспитания и спорта во многих 
педагогических вузах Украины и стран СНГ; 

в) специалистам по физическому воспитанию и 
спорту в своей профессиональной деятельности следу-
ет располагать достаточно объективной информацией 
о реальном участии пловцов различно пола, возраста 
и подготовленности во многих престижных соревно-
ваниях. Поэтому будет информативен обобщенный 
уровень отличия результатов прошедших соревнова-
ний по спортивному плаванию, как одному из самых 
«медалеёмких» выступлений по олимпийскому виду 
спорта на очередное 4-х летие для учета и прогно-
за успешности выступления элитных пловцов в 
очередных Олимпийских играх в Лондоне-2012; 
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Таблица 1
Обобщенное отличие результатов в плавании разными способами у мужчин и женщин

Дистанция, м

средняя скорость, дистанция: время, 
м/с,  мужчины – женщины 

-Укр. -Бел. -Рос.-Ун. -Евр. -Мир. 
-Олимп.

отличие сред-
ней скорости 
плавания м/ж

отличие 
способа 

плавания 
м/ж, м/с

отличие
пловцов 
м/ж, м/с

50 м в/стиль 0,26-0,27-0,29-0,24-0,24-0,25-0,27 1,82:7=0,26
0,22

0,17

100 м в/стиль 0,22-0,25-0,25-0,21-0,22-0,21-0,24 1,60:7=0,23
200 м в/стиль 0,18-0,19-0,21-0,17-0,17-0,17-0,17 1,26:7=0,18
400 м в/стиль 0,15-0,15-0,15-0,15-0,14-0,14-0,15 1,03:7=0,15

0,13
1500-800 м в/стиль 0,20-0,08-0,11---------------------0,10 0,49:4=0,12
800 м в/стиль                         -0,13-0,12-0,12- 0,37:3=0,12
1500 м в/стиль                         -0,13-0,13-0,14- 0,40:3=0,13
5000 м в/стиль                                          -0,09- 0,09

0,1010000 м в/стиль                                          -0,10-0,09 0,10
25000 м в/стиль                                          -0,10- 0,10
50 м на спине 0,17-0,18-0,25-0,23-0,21-0,22- 1,26:6=0,21

0,18100 м на спине 0,19-0,17-0,21-0,21-0,18-0,20-0,20 1,36:7=0,19
200 м на спине 0,14-0,10-0,16-0,17-0,16-0,16-0,17 1,06:7=0,15
50 м брасс 0,24-0,22-0,18-0,22-0,22-0,20- 1,28:6=0,21

0,18100 м брасс 0,20-0,16-0,17-0,18-0,19-0,17-0,19 1,26:7=0,18
200 м брасс 0,17-0,15-0,16-0,13-0,16-0,16-0,15 1,08:7=0,15
50 м баттерфляй 0,25-0,23-0,24-0,23-0,24-0,23- 1,42:6=0,24

0,21100 м баттерфляй 0,25-0,24-0,23-0,20-0,20-0,21-0,22 1,55:7=0,22
200 м баттерфляй 0,20-0,13-0,19-0,17-0,18-0,17-0,18 1,22:7=0,17
200 м комплексное 0,20-0,14-0,16-0,17-0,16-0,19-0,17 1,19:7=0,17

0,16400 м комплексное 0,20-0,13-0,16-0,13-0,14-0,16-0,14 1,06:7=0,15
эстафета4х100 м в/с ------0,19-0,20-0,22-0,23-0,22-0,24 1,30:6=0,22

0,20эстафета4х100 м ко ------0,19-0,19-0,21-0,21-0,20-0,20 1,20:6=0,20
эстафета4х200 м в/с ------0,15-0,18-0,18-0,18-0,17-0,18 1,04:6=0,17

Таблица 2
Обобщенное отличие результатов в плавании на разных дистанциях у мужчин и женщин 

Дистанция, м

средняя скорость, дистанция: время, 
м/с,  мужчины – женщины 

Укр. Бел. Рос. -Ун. -Евр. -Мир. 
-Олимп.

отличие сред-
ней скорости
 плавания м/ж

отличие 
дистанции 
плавания 
м/ж, м/с

отличие
пловцов 
м/ж, м/с

50 м в/стиль 0,26-0,27-0,29-0,24-0,24-0,25-0,27 1,82:7=0,26

0,23

0,17

50 м баттерфляй 0,25-0,23-0,24-0,23-0,24-0,23- 1,42:6=0,24
50 м на спине 0,17-0,18-0,25-0,23-0,21-0,22- 1,26:6=0,21
50 м брасс 0,24-0,22-0,18-0,22-0,22-0,20- 1,28:6=0,21
100 м в/стиль 0,22-0,25-0,25-0,21-0,22-0,21-0,24 1,60:7=0,23

0,21
100 м баттерфляй 0,25-0,24-0,23-0,20-0,20-0,21-0,22 1,55:7=0,22
100 м на спине 0,19-0,17-0,21-0,21-0,18-0,20-0,20 1,36:7=0,19
100 м брасс 0,20-0,16-0,17-0,18-0,19-0,17-0,19 1,26:7=0,18
200 м в/стиль 0,18-0,19-0,21-0,17-0,17-0,17-0,17 1,26:7=0,18

0,16
200 м баттерфляй 0,20-0,13-0,19-0,17-0,18-0,17-0,18 1,22:7=0,17
200 м на спине 0,14-0,10-0,16-0,17-0,16-0,16-0,17 1,06:7=0,15
200 м брасс 0,17-0,15-0,16-0,13-0,16-0,16-0,15 1,08:7=0,15
200 м комплексное 0,20-0,14-0,16-0,17-0,16-0,19-0,17 1,19:7=0,17
400 м в/стиль 0,15-0,15-0,15-0,15-0,14-0,14-0,15 1,03:7=0,15

0,15400 м комплексное 0,20-0,13-0,16-0,13-0,14-0,16-0,14 1,06:7=0,15
1500-800 м в/стиль 0,20-0,08-0,11---------------------0,10 0,49:4=0,12

0,12800 м в/стиль                         -0,13-0,12-0,12- 0,37:3=0,12
1500 м в/стиль                         -0,13-0,13-0,14- 0,40:3=0,13
эстафета4х100 м в/с ------0,19-0,20-0,22-0,23-0,22-0,24 1,30:6=0,22

0,20эстафета4х100 м кп ------0,19-0,19-0,21-0,21-0,20-0,20 1,20:6=0,20
эстафета4х200 м в/с ------0,15-0,18-0,18-0,18-0,17-0,18 1,04:6=0,17
5000 м в/стиль                                          -0,09- 0,09

0,1010000 м в/стиль                                          -0,10-0,09 0,10
25000 м в/стиль                                          -0,10- 0,10
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г) перспектива дальнейших исследования в избран-
ном направлении состоит в изучении особенностей 
проявления гендерного фактора среди сильнейших 
пловцов-участников чемпионатов Европы, проходящих 
как на длинной (50 м), так и на короткой воде (25 м), а 
также на Олимпийских играх,  всемирных Универси-
адах и ветеранском плавании, что позволит выяснить 
степень его определенного, доминирующего влияния 
на параметры результативности спортсменов-пловцов.
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Анотації:
Представлено особливості функ-
ціонального стану студентів до 
початку систематичних занять 
кондиційним плаванням. У до-
слідженні приймали участь 70 
студентів віком 19-20 років. Пред-
ставлені результати експеримен-
тального дослідження ефектив-
ності застосування авторської 
програми. Проаналізовано ди-
наміку змін основних показників 
функціонального стану юнаків. 
Встановлено, що застосування 
кондиційного навантаження у вод-
ному середовищі здатне ефектив-
но та безпечно для здоров’я під-
вищити рівень функціонального 
стану студентів. 

Глущенко Н.В., Маликов Н.В. Коррекция 
функционального состояния студен-
тов 19-20 лет средствами кондицион-
ной тренировки (на примере плавания). 
Представлены особенности функциональ-
ного состояния студентов в начале система-
тических занятий кондиционным плаванием. 
В исследовании принимали участие 70 сту-
дентов в возрасте 19-20 лет. Представлены 
результаты экспериментального исследова-
ния эффективности применения авторской 
программы. Проанализировано динамику 
изменений основных показателей функцио-
нального состояния юношей. Установлено, 
что применение кондиционной нагрузки в 
водной среде способно эффективно и безо-
пасно для здоровья повысить уровень функ-
ционального состояния студентов.

Glushchenko N.V., Malikov N.V. 
Correction the functional state of 
students of 19-20 years old by facilities 
of the standard training (on the 
example of swimming). The features 
of the functional state of students are 
presented at the beginning of systematic 
employments standard swimming. In 
research took part 70 students in the 
age of 19-20. The results of experimental 
research of efficiency of application of 
the author program are presented. The 
dynamics of changes of basic indexes of 
the functional state of youths is analysed. 
It is set that application of the standard 
loading in a water environment is capable 
effectively and safe-health to promote the 
level of the functional state of students. 

Ключові слова:
кондиційне плавання, студенти 
функціональний стан, дихальна сис-
тема, серцево-судинна система.

кондиционное плавание, студенты, функ-
циональное состояние, дыхательная сис-
тема, сердечно-сосудистая система.

conditioning swimming, students, 
functional status, respiratory system, 
cardiovascular system.

Корекція функціонального стану студентів 19-20 років засобами 
кондиційного тренування (на прикладі плавання)

Глущенко Н.В., Маліков М.В.
Запорізький національний університет

Вступ.1

Популярність кондиційного плавання в усьому 
світі обумовлена характером фізичного навантаження, 
яке значно перевищує навантаження оздоровчого 
плавання та якісно й надійно підвищує функціональний 
стан та фізичну підготовленість організму тих, хто 
займається [1, 4, 6, 7]. Аналіз програм з оздоровчого 
та кондиційного плавання підкреслює актуальність 
питання, щодо оздоровлення різних груп населення 
засобами плавальної підготовки та продовжує 
розроблятися багатьма науковцями [3–7]. Водночас, 
із зростанням популярності кондиційного плавання 
у світі, майже відсутні розробки щодо впровадження 
засобів цього виду фізичних вправ в процес фізичного 
виховання студентів вищих навчальних закладів 
України. Відсутні конкретні рекомендації щодо змісту, 
тренувальних занять та самоконтролю за адаптацією 
організму до фізичних навантажень кондиційного 
напрямку. Отже, питання поглибленого дослідження та 
впровадження в процес фізичного виховання студентів 
вищих навчальних закладів засобів кондиційного 
плавання залишається недостатньо вивченим та 
потребує пильної уваги збоку науковців та фахівців 
з фізичного виховання та спорту. Актуальність та 
безперечна практична значимість вказаної проблеми 
стали підставою для проведення цього дослідження.

Робота виконана за планом НДР Запорізького  на-
ціонального  університету. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є експериментальне обґрун-

тування ефективності застосування авторської тре-
нувальної програми з кондиційного плавання серед 
студентів 19-20 років в процесі занять з фізичної куль-
тури у вищому навчальному закладі. Згідно з метою у 
дослідженні були поставлені наступні завдання: 

Вивчити особливості функціонального стану сту-• 
дентів 19-20 років до початку систематичних занять 
кондиційним плаванням. 

©  Глущенко Н.В., Маліков М.В., 2010

Проаналізувати динаміку змін основних показників • 
функціонального стану юнаків 19-20 років під впли-
вом тренувальної програми з кондиційного плавання. 
На основі отриманих даних дати оцінку ефектив-• 
ності застосування авторської тренувальної програ-
ми з кондиційного плавання серед юнаків-студентів 
19-20 років в процесі занять фізичною культурою у 
вищому навчальному закладі.

Результати дослідження.
Згідно з поставленою метою дослідження нами 

було проведено обстеження 70 студентів юнаків віком 
19–20 років інституту економіки та права Класичного 
приватного університету м. Запоріжжя, які за станом 
здоров’я належали до основної медичної групи та 
мали практично однаковий рівень фізичної підготов-
леності та функціонального стану організму. Контр-
ольна та експериментальна групи формувались мето-
дом випадкової вибірки. Студенти контрольної групи 
(35 осіб) займалися плаванням по загально прийнятій 
методиці, згідно структури розділу «Плавання» у рам-
ках загального процесу фізичного виховання студентів 
ВНЗ. Загальна кількість занять на тиждень дорівню-
валась трьом, серед яких – два заняття проводилось за 
навчальним планом, а одне заняття – у факультативній 
формі навчання. Юнаки експериментальної групи (35 
осіб) також займалися плаванням тричі на тиждень, 
але з метою адаптації їхнього організму до плаваль-
ного навантаження кондиційного напрямку та по-
дальшої корекції функціонального стану на заняттях 
застосовувалась розроблена нами експериментальна 
тренувальна програма. 

Зміст експериментальної тренувальної програми 
базувався та формувався на основі наукових розробок 
щодо оздоровчого та кондиційного плавання з враху-
ванням загально прийнятих вимог та структури роз-
витку функціонального стану та фізичної підготовле-
ності людини під час кондиційних тренувань [2, 3, 5]. 
Завданням експериментальної плавальної програми 
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було розширення та деталізація структури процесу 
плавальної підготовки студентів з метою адаптації та 
подальшої готовності функціонального стану та фі-
зичної підготовленості студентів до рівня навантажень 
кондиційного плавання з подальшим самоконтролем 
за тренувальним процесом та фізіологічними зміна-
ми у власному організмі. Для впровадження експери-
ментальної програми у навчальний процес студентів 
ми склали розгорнутий потижневий план тренувань з 
урахуванням наступних завдань: дотримання принци-
пів тренування; поглиблена корекція техніки плавання; 
корекція дихальної системи організму та оптимальної 
частоти дихання; оптимізація кількості рухових циклів 
(гребків); розвиток координаційних здібностей; такти-
ка рівномірного проходження дистанції;  спеціальне 
силове тренування на суші та у воді; розвиток гнучкос-
ті; підвищення спеціальної витривалості на середніх 
та довгих дистанціях; розвиток швидкості за рахунок 
поступового збільшення об’єму роботи у IV та V зонах 
потужності, які належать до гліколітично-анаеробного 
та змішаного алактатно-гліколітичного режимів робо-
ти; самоконтроль функціонального стану та фізичної 
підготовленості. Зміст експериментальної тренуваль-
ної програми складався з окремих занять, в ході яких 
комплексно вирішувались усі заплановані та перелі-
чені вище завдання. Іншими словами, під кожним за-
вданням мається на увазі реалізація комплексу вправ, 
тренувальних серій та заходів самоконтролю. 

З метою експериментальної оцінки функціональ-
ного стану та ефективності запропонованої нами про-
грами кондиційного плавання у юнаків контрольної 
та експериментальної груп на початку та наприкінці 
дослідження, тривалість якого складала 8 місяців, ви-
значався рівень їх спеціальної фізичної та технічної 
підготовленості за допомогою реєстрації наступних 
показників: центральної гемодинаміки (ЧСС, уд/хв, 
АТс, мм рт. ст., АТд, мм рт. ст., АТп, мм рт. ст., COK, 
мл, ХОК, л/хв, СІ, л/хв/м2), варіаційної пульсометрії 
(Мо, с, АМо, %, ΔX, с, ІНссс, у.е., ІВР, у.е., ПЕРС, у.е.) 
та показники системи зовнішнього дихання (ЖЄЛ, л, 
ДО, мл, ЧД, n/хв, ХОД, л/хв, Твд, с, Твид, с, Твд-н, с, 
Твид-н, с, ІГ, у.е., МВЛ, л/хв, РОвд, л, РОвид, л, ПОС 
л/сек). Усі отримані данні у ході тестування досліджу-
ваного контингенту результаті були оброблені за допо-
могою стандартних методів математичної статистики 
з використанням пакету Microsoft Exell. 

На початку експерименту нами були досліджені 
показники центральної гемодинаміки , варіаційної 
пульсометрії та зовнішнього дихання студентів юна-
ків у контрольній та експериментальній групах. Отри-
мані результати засвідчили однорідність підбору до-
сліджуваного контингенту.

Порівняльне дослідження центральної геодинамі-
ки юнаків контрольної та експериментальної груп за-
свідчили однорідність підібраного контингенту. Так, 
практично однаковими виявились показники частоти 
серцевих скорочень й систолічного та диастолічно-
го тиску, а саме ЧСС, уд/хв. становили 70,43±1,58 у 
контрольній групі та 69,94±0,85 при p>0,05 у експери-
ментальній, АТс, мм рт. ст. 116,29±0,99 та 116,6±0,87, 
p>0,05, а АТд, мм рт. ст 72,29±1,15 та 73,71±1,2 при 

p>0,05, відповідно. Несуттєві відмінності спостеріга-
лись при розрахунку пульсового артеріального тиску 
(АТп, мм рт. ст.) та COK, мл, так у контрольній гру-
пі результат АДп, мм рт. ст складав 44±1,31, а у екс-
периментальній 42,89±0,99, при p>0,05, а показники 
COK, мл 68,29±1,56 та 66,75±1,44, p>0,05, відповідно. 
Однорідність груп, також підтвердили результати 
показників хвилинного об’єму крові та серцевого 
індексу, а саме результати ХОК, л/хв у контрольній 
групі 4,8±0,15 та 4,66±0,10, а у експериментальній, 
p>0,05 та СІ, л/хв/м2 2,55±0,07 та 2,47±0,05, відповід-
но. Однорідність підібраного контингенту контрольної 
та експериментальної груп підтвердилась й при дослі-
дженні варіаційної пульсометрії юнаків. Так, показни-
ки Мо, с та АМо, % при p>0,05 у студентів контрольної 
та експериментальної груп складали 0,8±0,02 та 
0,78±0,02 й 44,29±2,8 та 43,51±2,35, відповідно. 
Несуттєві розбіжності спостерігались при визначенні 
показників ΔX, с, індексу напруження серцево-
судинної системи, індексу вегетативної рівноваги та 
показнику ефективності роботи серця, так значення 
ΔX, с складали 0,52±0,05 у контрольній та 0,58±0,04 у 
експериментальній групі при p>0,05, показник ІНссс, 
у.е 146,77±20,68 та 124,64±21,93, p>0,05, у свою 
чергу, ІВР, у.е. 116,25±17,02 та 94,49±14,17, p>0,05, 
а ПЕРС, у.е 47,97±4,94 та 42,31±2,94, відповідно. 
Порівняльний аналіз системи зовнішнього дихання 
серед юнаків контрольної та експериментальної 
груп також підтвердив однорідність усіх показників. 
Так, життєва ємкість легенів становила у юнаків 
контрольної груп 4,1±0,14 л та 3,84±0,12 л, а у екс-
периментальній групі з достовірністю результатів 
p>0,05. Дихальний об’єм та частота дихання за хви-
лину в обох групах майже не мали відмінностей, а 
саме ДО, мл у контрольній групі становив 0,61±0,03 
та в основній 0,63±0,02, p>0,05, а показники ЧД, n/хв 
14,54±0,57 та 15,03±0,33, p>0,05, відповідно. Несуттє-
ва розбіжність між контрольною та експерименталь-
ною групами спостерігалась у показниках максималь-
ного об’єму дихання 8,94±0,64 л/хв у контрольній та 
9,46±0,31 л/хв у експериментальній групі при p>0,05. 
Практично однаковими виявились показники затрим-
ки вдоху та видиху у спокої та під навантаженням. 
Так, Твд, с та Твид, с у представників контрольної 
групи становили 90,8±2,57 та 44,06±1,7,а юнаків екс-
периментальної групи 91,26±2,54 та 43,57±1,56, від-
повідно, при p>0,05. Аналогічні за своєю однорідніс-
тю результати були визначені при Твд-н та Твид-н, с, 
а саме 43,29±1,78 та 21,86±1,13 у контрольній групі 
та 43,6±1,69 та 21,37±0,77 у експериментальній при 
p>0,05. Індекс гіпоксії в обох групах свідчив про іден-
тичність отриманих значень 0,81±0,04 у контрольній 
групі та 0,79±0,03, p>0,05. Несуттєва перевага у по-
казниках максимальної вентиляції легенів спостеріга-
лась у представників контрольної групи, так показник 
контрольної групи становив 151,31±5,66 л/хв, а екс-
периментальної 144,09±6,13, відповідно, при p>0,05. 
Відсутність статистично достовірних (p>0,05) міжгру-
пових відмінностей підтвердилась й при дослідженні 
показників РОвд, л, РОвид, л та ПОС л/сек. Отже по-
казники контрольної та експериментальної груп мали 
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наступні значення: РОвд, л 1,79±0,1 та 1,9±0,12; РО-
вид, л 1,49±0,14 та 1,24±0,13; ПОС л/сек 8,19±0,32 та 
7,33±0,35, відповідно (табл. 1).

Таким чином, результати констатуючого експери-
менту дозволили говорити не тільки про однорідність 
представників контрольної та експериментальної груп, 
але і про недостатній рівень їх функціонального стану.

Матеріали заключного тестування студентів обох 
груп, яке було проведено через 8 місяців після по-
чатку дослідження, дозволили констатувати наступ-
не. Відповідно результатам, які наведені у таблиці 2, 
для юнаків основної групи характерні статистично 
значимі та більш виражені значення показників цен-
тральної геодинаміки. Так, зміни показників ЧСС 
контрольної та основної груп к кінцю досліджен-
ня складали (-8,34±1,32 % та -11,2±1,34 %, p>0,05), 
АТс (-4,54±1,38 % та 4,52±1,45 %, р<0,001) та АТд 
(-5,37±1,38 % та -7,83±1,36 %, p>0,05), відповідно. 
Істотні та достовірні позитивні зміни відбулись у 
представників експериментальної групи у порівнянні 
з контрольною, так значення СОК (до 2,42±1,36 % 
у контрольній та 13,44±1,38 % у експериментальній 
групі, р<0,001), ХОК (до -6,04±1,34 % та 0,78±1,33 %, 
р<0,01) та СІ (-6,69±1,34 % та 0,84±1,33 %, р<0,001, 
відповідно). Згідно представленим результатам для 
юнаків експериментальної групи були характер-
ні статистично значимі та більш сприятливі зміни 
усіх параметрів апарату кровообігу у порівнянні 
з юнаками контрольної групи. Так, значення Мо у 
контрольній групі покращились на 2,48±1,34 % та у 
експериментальній 21,1±1,57 %, р<0,001, АМо, від-
повідно, на -6,12±1,37 % та -19,2±1,29 %, р<0,001 та 

ΔX на 5,41±1,45 у контрольній та 26,73±1,61 у екс-
периментальній групі при р<0,001. Також у юнаків 
експериментальної групи були зареєстровані значно 
біль виражені темпи зниження ступені функціональ-
ного напруження регуляторних механізмів серцево-
судинної системи: зниження значень ІНссс склало 
-14,04±1,3 % проти -47,35±1,13 % (р<0,001), ІВР 
-10,94±1,34 % проти -36,24±1,19 % (р<0,001), а показ-
ник ПЕРС 12,1±1,5 % проти 40,23±1,72 (р<0,001), від-
повідно. На користь достатньо високої ефективності 
авторської програми з кондиційного плавання свід-
чили результати порівняльного аналізу значень від-
носного прирісту параметрів зовнішнього дихання. 
Так у юнаків експериментальної групи реєструвались 
достовірно більш високі темпи підвищення ЖЄЛ (від-
повідно 14,9±1,52 % у контрольній та 42,72±1,74 % у 
експериментальній групі, р<0,001), відбулось знижен-
ня ДО (18,21±1,32 % та 14,2±1,52 %, р<0,05), зкороти-
лась частота дихання (-8,82±1,22 % та -27,75±1,23 %, 
р<0,001), відбулась економізація хвилинного об’єму 
видиху (6,14±1,19 % та -17,49±1,3 %, р<0,001). Спо-
стерігались більш високі темпи збільшення часу за-
тримки подиху у спокої та під навантаженням, а саме 
Твд (у контрольній групі на 8,59±1,44 % та у експе-
риментальній на 21,9±1,58 %, р<0,001), Твид (відпо-
відно, 14,26±1,46 % та 29,48±1,64 %, р<0,001), Твд-н 
(11,28±1,45 % та 28,5±1,63 %, р<0,001) та Твид-н 
(16,93±1,47 % та 42,19±1,74 %, р<0,001). Також нам 
вдалось зафіксувати достовірне підвищення пара-
метрів ІГ (-5,85±1,34 % та 2,16±1,43 %, р<0,001), 
МВЛ (7,81±1,47 % та 34,08±1,67 %, р<0,001), РОвд, 
л (5,82±1,46 % та 26,65±1,61 %, РОвид, л (3,49±1,44 

Таблиця 1
Показники функціонального стану юнаків контрольної та експериментальної груп  

на початку дослідження (Х±s)

Показники Контрольна 
група

Експериментальна 
група Т р

Центральна гемодинаміка
ЧСС, уд/хв 70,43±1,58 69,94±0,85 0,27 p>0,05
АТс, мм рт. ст. 116,29±0,99 116,6±0,87 0,24 p>0,05
АТд, мм рт. ст. 72,29±1,15 73,71±1,2 0,86 p>0,05
АТп, мм рт. ст. 44±1,31 42,89±0,99 0,68 p>0,05
COK, мл 68,29±1,56 66,75±1,44 0,73 p>0,05
ХОК, л/хв 4,8±0,15 4,66±0,10 0,82 p>0,05
СІ, л/хв/м2 2,55±0,07 2,47±0,05 0,96 p>0,05

Варіаційна пульсометрія
Мо, с 0,8±0,02 0,78±0,02 0,55 p>0,05
АМо, % 44,29±2,8 43,51±2,35 0,21 p>0,05
ΔX, с 0,52±0,05 0,58±0,04 0,82 p>0,05
ІНссс, у.е. 146,77±20,68 124,64±21,93 0,73 p>0,05
ІВР, у.е. 116,25±17,02 94,49±14,17 0,98 p>0,05

Зовнішнє дихання
ЖЄЛ, л 4,1±0,14 3,84±0,12 1,36 p>0,05
ДО, мл 0,61±0,03 0,63±0,02 0,69 p>0,05
ЧД, n/хв 14,54±0,57 15,03±0,33 0,74 p>0,05
ХОД, л/хв 8,94±0,64 9,46±0,31 1,76 p>0,05
Твд, с 90,8±2,57 91,26±2,54 0,13 p>0,05
Твыд, с 44,06±1,7 43,57±1,56 0,21 p>0,05
Твд-н, с 43,29±1,78 43,6±1,69 0,13 p>0,05
Твид-н, с 21,86±1,13 21,37±0,77 0,36 p>0,05
ІГ, у.е. 0,81±0,04 0,79±0,03 0,27 p>0,05
МВЛ, л/хв 151,31±5,66 144,09±6,13 0,87 p>0,05
Ровд, л 1,79±0,1 1,9±0,12 0,73 p>0,05
РОвид, л 1,49±0,14 1,24±0,13 1,29 p>0,05
ПОС л/сек 8,19±0,32 7,33±0,35 1,80 p>0,05
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% та 27,79±1,62 %, р<0,001) та ПОС (5,72±1,46 % та 
29,14±1,63, р<0,001), відповідно.

Висновки.
1. У цілому матеріали проведеного нами дослі-

дження дозволили констатувати досить високу ефек-
тивність запропонованої програми кондиційного 
плавання, яка сприяла суттєвому покращенню функ-
ціонального стану студентів 19-20 років. На користь 
достатньо високої ефективності авторської програми 
з кондиційного плавання свідчили результати порів-
няльного аналізу значень відносного прирісту пара-
метрів зовнішнього дихання та достовірна динаміка 
у бік переходу організму на більш благоприємний еу-
кінетичний тип регуляції серцевої діяльності та більш 
економічній тип кровообігу. 

2. Застосування кондиційного навантаження у вод-
ному середовищі здатне ефективно та безпечно для 
здоров’я підвищити рівень функціонального стану 
студентів та може виступити альтернативою іншим 
засобам фізичної культури у тому числі й кросам, не-
обхідність застосування яких знаходиться в сучасний 
стан під сумнівом у зв’язку з летальними випадками 
на уроках з фізичної культури. Практичні рекоменда-
ції та розроблена нами експериментальна тренуваль-
на програма можуть буди використані викладачами 
фізичного виховання у навчальному процесі ВНЗ.

Подальші дослідження передбачається провести 
у напрямку аналізу корекції функціонального стану 
студенток дівчат під впливом авторської програми з 
кондиційного плавання.
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Таблиця 2
Величини відносної зміни показників функціонального стану юнаків контрольної  
та експериментальної груп по закінченню дослідження (у % до вихідних значень)

Показники Контрольна
група

Експериментальна
група Т р

Центральна гемодинаміка
ЧСС, уд/хв -8,34±1,32 -11,2±1,34 1,52 p>0,05
АТс, мм рт. Ст. -4,54±1,38 4,52±1,45 4,53 р<0,001
АТд, мм рт. Ст. -5,37±1,38 -7,83±1,36 1,27 p>0,05
АТп, мм рт. Ст. -3,18±1,38 25,75±1,38 14,84 р<0,001
COK, мл 2,42±1,36 13,44±1,38 5,68 р<0,001
ХОК, л/хв -6,04±1,34 0,78±1,33 3,62 р<0,01
СІ, л/хв./м2 -6,69±1,34 0,84±1,33 3,99 р<0,001

Варіаційна пульсометрія
Мо, с 2,48±1,34 21,1±1,57 9,03 р<0,001
АМо, % -6,12±1,37 -19,2±1,29 6,96 р<0,001
ΔX, с 5,41±1,45 26,73±1,61 9,82 р<0,001
ІНссс, у.е. -14,04±1,3 -47,35±1,13 19,30 р<0,001
ІВР, у.е. -10,94±1,34 -36,24±1,19 14,15 р<0,001
ПЕРС, у.е. 12,1±1,5 40,23±1,72 12,31 р<0,001

Зовнішнє дихання
ЖЄЛ, л 14,9±1,52 42,72±1,74 12,02 р<0,001
ДО, мл 18,21±1,32 14,2±1,52 1,99 р<0,05
ЧД, n/хв -8,82±1,22 -27,75±1,23 10,92 р<0,001
ХОД, л/хв 6,14±1,19 -17,49±1,3 13,41 р<0,001
Твд, с 8,59±1,44 21,9±1,58 6,23 р<0,001
Твид, с 14,26±1,46 29,48±1,64 6,94 р<0,001
Твд-н, с 11,28±1,45 28,5±1,63 7,90 р<0,001
Твид-н, с 16,93±1,47 42,19±1,74 11,10 р<0,001
ІГ, у.е. -5,85±1,34 2,16±1,43 4,08 р<0,001
МВЛ, л/хв 7,81±1,47 34,08±1,67 11,80 р<0,001
РОвд, л 5,82±1,46 26,65±1,61 9,58 р<0,001
РОвид, л 3,49±1,44 27,79±1,62 11,21 р<0,001
ПОС л/сек 5,72±1,46 29,14±1,63 10,71 р<0,001
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Анотації:
Систематизовано дані про 
особливості використання су-
часних інформаційних техно-
логій на практиці фізичного ви-
ховання студентів. Розглянуті 
перспективні напрями викорис-
тання комп’ютерних технологій у 
фізичному вихованні студентської 
молоді. У студентському серед-
овищі відчувається недостатній 
рівень знань на зазначену тему. 
Існує потреба в отриманні відпо-
відної інформації щодо форму-
вання ціннісних орієнтацій, які ви-
значають здоровий спосіб життя 
молоді. Комп’ютерні інформаційні 
системи є привабливим джере-
лом популяризації і пропаганди 
здорового способу життя.

Ивчатова Т.В. Информационные техно-
логии в физическом воспитании студен-
ческой молодежи. Систематизированы 
данные об особенностях использования 
современных информационных технологий 
в практике физического воспитания студен-
тов. Рассмотрены перспективные направле-
ния использования компьютерных техноло-
гий в физическом воспитании студенческой 
молодежи. В студенческой среде ощущается 
недостаточный уровень знаний на указанную 
тему. Существует потребность в получении 
соответствующей информации относитель-
но формирования ценностных ориентаций, 
которые определяют здоровый образ жизни 
молодежи. Компьютерные информационные 
системы являются привлекательным источ-
ником популяризации и пропаганды здоро-
вого образа жизни.

Ivchatova T.V. Information technolo-
gies in physical education of student 
young people. The uses of modern infor-
mation technologies given about features 
are systematized in practice of physical 
education of students. Perspective direc-
tions of the use of computer technologies 
are considered in physical education of 
student young people. In a student envi-
ronment the insufficient level of knowledg-
es is felt on the indicated theme. There is 
a requirement in the receipt of the proper 
information on forming valued orientations 
which determine the healthy way of life of 
young people. The computer informative 
systems are the attractive source of popu-
larization and propaganda of healthy way 
of life.

Ключові слова:
фізичне виховання, студенти, 
інформаційні технології. 

физическое воспитание, студенты, 
информационные технологии.

information technology, students, physical 
training.

Інформаційні технології у фізичному вихованні  
студентської молоді 

Івчатова Т.В. 
Державний вищий навчальний заклад  

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Вступ.1

За даними наукових досліджень задоволення базо-
вих соціальних і біологічних потреб людини є осно-
вною передумовою розвитку особи. У свою чергу, в 
ієрархії потреб вище місце відводитися творчим по-
требам і самоактуалізації особи. Результати багатьох 
досліджень свідчать про те, що багато з них з успі-
хом можуть задовольнятися фізичною культурою. На 
сьогоднішній день суспільство не має у своєму розпо-
рядженні ефективнішого засобу забезпечити фізичну 
підготовку людей до повноцінного життя в сучасних 
умовах, ніж фізична культура [1].

Фізична культура поряд з культурою в цілому по-
кликана формувати всесторонньо розвинену особу, 
головного суб'єкта і об'єкта суспільно-історичного 
процесу. Відома тріада – «духовне багатство», мо-
ральна чистота», фізична досконалість» – виступають 
атрибутами гармонійно розвиненої особи [1].

Соціально-економічна і суспільно-політична пере-
будова всіх  сфер українського  суспільства  неминуче 
спричиняє  зміни в духовному  житті людей, у  моти-
вах їх поведінки,  ціннісних  орієнтаціях, соціальних  
установках. Перед системою вищої освіти, у зв'язку з 
цим,  постає проблема  переходу  від традиційної пе-
дагогічної парадигми до вчення  інноваційного типу,  
в основі якої повинна лежати, перш за все, турбота 
про здоров'я студентів [6, 9].

Сьогодні вже загальновизнано, що в перспектив-
ній, прогресивній системі вищої освіти повинні до-
мінувати інформаційні компоненти. І це не випадко-
во, оскільки система освіти повинна не лише давати 
необхідні знання про нове інформаційне середовище 
суспільства, але і формувати новий світогляд [3, 5]. 

На тлі інтенсифікації навчального процесу у вузах 
за останні роки в Україні відзначається неухильна тен-
денція зниження об'єму рухової активності студентів, 
©  Івчатова Т.В., 2010

що негативно позначається на їх фізичному розвитку, 
фізичній підготовці і функціональному стані [5, 6].

Стиль життя, поведінка, інтереси, цінності і стере-
отипи в молодого покоління мають певну специфіку, 
яка викликає негативне ставлення до свого здоров'я. У 
період самоствердження, професійного становлення, 
входження в доросле життя молоді люди часто опиня-
ються в ситуації ризику, особливо для свого здоров'я. 
Це зв'язано з цілим рядом чинників як об'єктивного 
(соціально-економічні умови, рівень освіченості, 
культури і ін.) так і з певними поведінковими стерео-
типами суб'єктивного характеру [1, 4].  

В даний час для студентів актуальними є наступні 
завдання: залучити їх до активних занять фізичною 
культурою і отримати максимально повний соціально-
педагогічний і культурний ефект від цих занять – ви-
користовувати їх для фізичного і духовного оздоров-
лення, гармонійного розвитку, активного, творчого 
відпочинку і спілкування, а значить, для підвищення 
рівня і якості життя студентів. 

Як свідчить практика, найважливішою педагогіч-
ною умовою формування стійкого інтересу студентів 
до занять фізкультурою і спортом є підвищення для 
них значущості і емоційної  привабливості цих занять 
на основі: здобуття повної і об'єктивної інформації 
про морфофункціональний стан, фізичну підготов-
леність; усвідомлення особистої відповідальності 
студента за цей стан; використання комплексу таких 
форм організації фізкультурно-оздоровчої діяльності, 
які адаптовані до особливостей фізичного і психічно-
го розвитку студентів, враховуючи систему їх потреб і 
ціннісних орієнтацій [4, 9]. 

Дослідження останніх років свідчать про те, що 
однією з причин виникнення такої ситуації є те, що 
студенти не володіють достатньою інформацією про 
важливість здорового способу життя, роль рухової 
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активності в зміцненні соматичного здоров'я, у них 
відсутні елементарні навички самоконтролю за своїм 
фізичним станом у процесі фізичного виховання.  

Різні спеціалісти [5, 6, 7] відмічають, що запо-
внення даного інформаційного вакууму можливе на 
основі використання в процесі фізичного виховання 
студентів можливостей сучасних комп'ютерних тех-
нологій.

Робота виконана згідно плану науково-дослідної 
роботи кафедри кінезіології Національного універси-
тету фізичного виховання й спорту України і «Зведе-
ного 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 роботи – вивчити і узагальнити представле-

ні в спеціальній науковій літературі і джерелах Інтер-
нет питання використання інформаційних технологій 
у фізичному вихованні студентів.  

Для вирішення поставленої мети використовував-
ся аналіз науково-методичної літератури, а також дже-
рел Інтернет.

Результати дослідження. 
Одна з перших методик контролю і корекції рів-

ня розвитку професійно важливих фізичних якостей 
студентів з використанням комп'ютерних технологій 
була розроблена А.Е. Єгоричевим [8]. Розроблений 
автором навчально-методичний комплекс представляє 
систему взаємопов’язаних елементів на основі вико-
ристання зворотного зв'язку.

З метою інтегрального оцінювання функціональ-
ної підготовленості студентів, що займаються за про-
грамою спортивних танців, О.В. Жбанковим розро-
блена [3] комп'ютерна програма “Sportdanc”. У основі 
розробленої програми лежить підбір тестових вправ, 
адекватних фізичній підготовленості  студентів.

Для оцінки особливостей статури і фізичної підго-
товленості студенток В.Ю. Волковим, [2] розроблена 
програма «міні-шейпінг». Програма дозволяє не лише 
тестувати тих, що займаються, але і навчати їх мето-
дичним прийомам і вдосконаленню фізичного розви-
тку. Для ознайомлення студентів з основами атлетич-
ної гімнастики автором розроблена програма «Атлет» 
(мал.1).

Структура програми розроблена за принципом гі-
пертексту. Студент, працюючи з програмою, вибирає 
ту послідовність, яку вважає необхідною і яка дає 
можливість максимально використовувати індивіду-
альний підхід у навчанні.

О.Ю. Фанигіною [9]  розроблена комп'ютерна про-
грама  «Aquastudent+». Структура і вміст  комп'ютерної 
програми,  дозволяють  моделювати заняття по акваае-
робіці так, щоб якнайповніше враховувалися  інтереси 
і рівень фізичної підготовленості студенток. Запропо-
нована автором програма складається з трьох блоків: 
«Аквааеробіка»,  «Оздоровчі програми» і «Функції 
забезпечення».

У дослідженнях С.А. Загайнова, [4] експеримен-
тально апробована комп'ютерна програма, заснована 
на самодіагностиці стомлення студентів, яке виникає 
при роботі за комп'ютером. 

Мультимедійна комп'ютерна програма для підготов-
ки фахівців в області оздоровчої фізичної культури тео-
ретично обґрунтована і апробована І.М. Бєляєвою [8].

Реалізація технології корекції порушень постави 
студентів з використанням комп'ютерних технологій, 
на думку Н.А. Колоса [6], представлена складним без-
перервним процесом і залежить від різних причин і 
чинників, які необхідно враховувати при організації 
дослідно-експериментальної роботи.

При створенні комп'ютерної програми Н.А. Коло-
сом, [6] враховувалися:

педагогічна доцільність вживання програмних засо-• 
бів; 
функціональне призначення окремих типів про-• 
грамних засобів (навчальні, підсумкові знання, які 
визначають необхідний рівень засвоєння і реалізу-
ють зворотний зв'язок);
типологія програмових засобів за методичним при-• 
значенням (інформаційно-методичні, які дають 
можливість пошуку і вибору необхідної інформації) 
[8]. 

У розробленій Н.А.Колосом [6] комп'ютерній про-
грамі на панелі  робочого вікна  розташовані  наступні 
вкладки: «Налаштування», «Теоретичні відомості», 
«Діагностика», «Корегувально-профілактичний мо-
дуль» (мал.2), «Моніторинг», «Живлення».

В цілому зазначені комп’ютерні комплекси і про-
грами є добре адаптованими до потреб молоді. Вони 
передбачають широкий напрямок підходів у їх вико-
ристанні та можуть бути використані в індивідуаль-
них заняттях студентів. Разом із тим, гостро постає 
проблема у розробці інтегрованих до мережі Інтернет 
комп’ютерних систем, які дозволяють концентрувати 
інформацію у базах даних. На цьому перелік існу-
ючих програм не закінчується і тому є необхідність 
звернення до більш глибокого аналізу англомовних 
інформаційних ресурсів.

Висновки:
Проведений аналіз і узагальнення даних вітчизня-

ної і зарубіжної літератури, а також джерел Інтернет 
свідчить про те, що проблема здорового способу жит-
тя студентів і формування активної позиції в збере-
женні і зміцненні свого здоров'я стоїть досить гостро.

У студентському середовищі відчувається не лише 
недостатній рівень знань на цю тему і потреба в отри-
манні відповідної інформації, але й постає проблема 
формування ціннісних орієнтацій, що визначають здо-
ровий спосіб життя молоді. У зв'язку з цим, на нашу 
думку, реальну допомогу у вирішенні даних проблем 
може надати створення комп'ютерних інформаційних 
систем, направлених на популяризацію і пропаганду 
здорового способу життя, і активне поширення його 
серед студентської молоді.

Перспективи подальших досліджень будуть 
пов'язані з розробкою мультимедійної комп'ютерної 
програми «Здоровий спосіб життя студентів».
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Анотації:
Розглянуто найвідоміші класи-
фікації сучасних авторів. Визна-
чено критерії групування видів 
спорту у класифікації. Зазначено 
місце спортивного плавання у 
різних класифікаціях. Представ-
лено психологічні характеристики 
спортивної діяльності: відносини 
спортсмена із суперником, з то-
варишами по команді, з серед-
овищем спортивної діяльності. 
Наголошується на необхідності 
аналізу основних переживань 
спортсмена у ході змагальної си-
туації. Принципово важливо розу-
міти і розглядати дані відносини у 
повному обсязі.

Качуровский Д.О. Особенности спортив-
ного плавания в свете идей и принципов 
современной системы классификации 
видов спорта. Рассмотрены известные 
классификации современных авторов. 
Определены критерии группирования ви-
дов спорта в классификации. Указано ме-
сто спортивного плавания в разных класси-
фикациях. Представлены психологические 
характеристики спортивной деятельности: 
отношения спортсмена с соперником, с то-
варищами по команде, со средой спортив-
ной деятельности. Делается ударение на 
необходимости анализа основных пережи-
ваний спортсмена в ходе соревнователь-
ной ситуации. Принципиально важно пони-
мать и рассматривать данные отношения в 
полном объеме.

Kachurovs’kyy D.O. Sport swimming 
characteristics in the light of ideas and 
principles of modern classifications of 
sports. The known classifications of mod-
ern authors are considered. The criteria of 
grouping of types of sport are certain in clas-
sification. The place of the sporting swim-
ming is indicated in different classifications. 
Psychological descriptions of sporting ac-
tivity are presented: relationships of sports-
man with a competitor, with comrades on a 
command, with the environment of sporting 
activity. Emphasized necessity of analysis 
of the basic experiencing of sportsman dur-
ing a competition situation. On principle it is 
important to understand and examine these 
relations in full.

Ключові слова:
рухова активність, критерій, 
взаємодія, середовище, суперни-
цтво, співробітництво, «відчут-
тя води».

двигательная активность, критерий, 
взаимодействие, среда, соперничество, 
сотрудничество, «чувство воды».

motion activity, criterion, interaction, 
environment, rivalry, cooperation, “sense of 
water”.

Особливості спортивного плавання у світлі ідей  
і принципів сучасної системи класифікації видів спорту

Качуровський Д.О.
Національний університет фізичного виховання i спорту України

Вступ. 1

Питання про систему, в яку групуються існуючі 
види спорту, є одним з основних у теорії спортивної 
діяльності. Це одночасно питання про специфіку кож-
ного окремого виду спорту, котра може бути виявлена 
чіткіше, як тільки у більш широкій та систематично 
впорядкованій сукупності існуючих спортивних дис-
циплін буде визначено місце даного виду.

Як відомо, спорт вивчають багато наук. Відповідно 
неоднаковими за характером виявляються ті критерії, 
котрі використовуються при побудові класифікацій 
спеціалістами різного профілю. Зокрема існують пе-
дагогічні, фізіологічні, біомеханічні класифікації [5; 
7; 11; 12; 13]. Однак треба зазначити, що практично 
повністю відсутні класифікаційні системи, в основу 
яких були б покладені критерії, що розглядають спорт 
і окремі його дисципліни з філософської і соціологіч-
ної позицій. Тому питання про специфіку окремих 
видів спортивної діяльності як соціально-культурних 
феноменів є найменш опрацьованим на цей день. Ця 
обставина має багато негативних наслідків. Зокрема 
вона значно ускладнює розуміння сутності того, що 
реально відбувається зі спортсменом на світоглядно-
му, морально-психологічному та, здебільшого, на пси-
хосоматичному рівні в тому чи іншому виді спортив-
ної діяльності. Це обмежує можливість продуктивно 
будувати процес підготовки спортсменів, забезпечу-
вати необхідну морально-вольову і психологічну під-
готовку, проводити виховну роботу в цілому.

Підкреслимо, що предметом нашої уваги у даному 
дослідженні перш за все є спортивне плавання. 

Робота виконана за планом НДР Національного 
університету фізичного виховання і спорту України.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає у тому, щоби критично 

розглянути існуючі системи класифікації видів спор-
©  Качуровський Д.О., 2010

ту, визначити критерії, відповідно до яких можна зро-
бити групування цих видів як соціально-культурних 
феноменів і виявити особливості спортивного плаван-
ня як феномену такого штибу. 

Результати дослідження. 
Серед підходів, метою яких є укладання існуючих 

зараз видів спортивних дисциплін у певну систему, 
популярним є підхід, що реалізується у працях Л. 
Матвєєва [7]. Автор виокремлює: 

види спорту, де вимагається рухова активність «із 1. 
крайнім проявом фізичних і вольових якостей»;
види спорту, де змагаються «у мистецтві управління 2. 
технічними засобами пересування»;
види, де  вирішується завдання «враження цілі»;3. 
модельно-конструкторські види спорту;4. 
види спорту, де метою спортсмена є «абстрактно-5. 
логічне обігравання суперника» [7, с. 7].
В межах даної класифікації плавання відноситься 

до спортивних дисциплін першої групи і ставиться в 
один шерег із більшістю видів спорту, котрі сьогодні 
мають назву «атлетичних» – гімнастика, бокс, бороть-
ба, легка атлетика, багато спортивних ігор та інше. 
Підставою для виокремлення всіх зазначених видів 
спорту в одну групу є та обставина, що у них, за сло-
вами Л. Матвєєва, «спортивне досягнення … безпосе-
редньо залежить від рухових можливостей спортсме-
на» [7, с. 7]. Специфіка плавання тут визначена, хоча 
й у досить загальному вигляді.

У відомій праці «Теорія спорту», під редакцією 
В. Платонова, в цілому приймається класифікаційна 
система Л. Матвєєва (існує лише розходження в од-
ному пункті: тут упроваджується блок «види спорту, 
пов`язані із пересуванням місцевістю»). У зазначеній 
книзі прийнята також інша система, а саме та, котра 
зазвичай використовується у класифікації видів спор-
ту, «що складають зміст програм Літніх і Зимових 
Олімпійських ігор» [12, с. 40]:
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циклічні види;1. 
швидкісно-силові;2. 
види, основу яких складають складно-координаційні 3. 
рухові дії;
спортивне одноборство;4. 
спортивні ігри;5. 
двоборство, багатоборство [11, с. 40]. 6. 
Тут плавання визначається як циклічний вид спор-

ту, що стоїть в одному шерезі з греблею, велосипедним 
спортом, біговими дисциплінами у легкій атлетиці та 
інше, що, звісно, має певні об`єктивні підстави, але 
разом з тим не прояснює ситуації достатньою мірою.

А. Тер-Аванесян вважає, що види спорту варто 
класифікувати за двома основними ознаками: «Пер-
ша – переважне значення виду спортивної підготовки, 
друга – спосіб (система) визначення переможців» [13, 
с. 194]. Поділ за першою ознакою в цілому ідентич-
ний тому, що приймає Л. Матвєєв, за другою ознакою, 
яку використовує автор, усі види спорту поділяються 
на три класи: 1) види спорту, де результати вимірю-
ються інструментально; 2) види, де таке вимірювання 
не використовується; 3) види, що складаються із спор-
тивних вправ, ефективність кожної з яких можна ін-
струментально виміряти [13, с. 195]. А. Тер-Аванесян 
робить спробу подальшої деталізації системи, на якій 
ми тут зупинятись не будемо.

Плавання відповідно до вище зазначеного відно-
ситься до атлетичного виду спорту, де результати ви-
значаються інструментально, а саме – за часом про-
ходження спортсменом дистанції. 

У спортивній фізіології проводиться класифікація 
спортивних вправ за таким критерієм як наявність 
або брак «дуже великих (а на змаганнях – граничних) 
фізичних навантажень» [11, с. 11]. До першої групи 
відносяться атлетичні види спорту, спортивні ігри, од-
ноборство та інше; до другої – авіаспорт, парашутний 
і санний спорт. Фізіологічна класифікація об`єднує 
у групи фізичні вправи і види спорту, основу яких 
ці вправи складають, у відповідності до загалу фізі-
ологічних параметрів, котрі оцінюються на підставі 
виокремлення «трьох основних характеристик актив-
ності м`язів, що беруть участь у відповідній вправі: 
1) обсяг активної маси м`язів;
2) тип м`язових скорочень (статичний чи 

динамічний);
3) сила або потужність скорочень» [11, с. 5].

За першим критерієм спортивне плавання відно-
ситься до видів спорту, де мають місце «глобальні 
вправи» – тобто ті, виконання яких вимагає активності 
більш ніж половини всієї маси м`язів тіла спортсмена 
(два інших випадки – це вправи «локальні» і «регіо-
нальні»). Далі можна стверджувати, що плавання – це 
вид спорту, котрий будується на вправах, що викону-
ються у динамічному режимі.

Друга класифікація, що прийнята у спортивній фі-
зіології, здійснюється відповідно до «загальної кіне-
матичної характеристики вправ» [11, с. 11-12]. За цією 
ознакою вправи (відповідно – види спорту) першої із 
вказаних вище групи поділяються на циклічні і аци-
клічні. Плавання є циклічним видом спорту.

Зазвичай у межах фізіологічної класифікації про-
водиться подальша деталізація, зокрема циклічні 
вправи поділяються на анаеробні та аеробні, котрі у 
свою чергу розрізняються за величиною потужності, 
котру повинен розвивати організм спортсмена при ви-
рішенні тих рухових завдань, котрі складають основу 
даного виду спортивної діяльності. Плавання – спор-
тивна дисципліна, у реалізації якої використовуються 
циклічні вправи анаеробно-аеробного характеру. До-
даткова класифікація ациклічних вправ будується з 
урахуванням кінематичних і динамічних характерис-
тик рухових дій [11, с. 17].

Існують також біомеханічні класифікації вправ, а 
також видів спорту [4].

У світлі тих ідей і принципів, котрі покладені в 
основу класифікаційних систем, що були розглянуті 
нами вище, спортивне плавання постає перед нами як 
вид спорту, основу якого складає рухова активність, 
котра потребує від спортсмена надзвичайних виявів 
фізичних і вольових якостей (тобто це атлетичний вид 
спорту), це циклічна спортивна дисципліна, ефектив-
ність дій у якій оцінюється інструментально (за часом 
проходження спортсменом дистанції), а також  діяль-
ність, якій притаманні характерні «глобальні вправи» 
анаеробно-аеробного характеру, що виконуються у 
динамічному режимі.

Коментуючи принципи побудови систем класифі-
кації видів спорту, про які йшлося вище, варто перш за 
все відзначити, що кожна з них має переваги, оскіль-
ки ті критерії, що покладені в її основу, відображають 
певну специфіку, реально притаманну відповідним 
видам спорту. В той самий час очевидно, що практич-
но в усіх випадках вказаних класифікацій ми маємо 
справу із ситуаціями, коли увага авторів прикута до 
аспектів спортивної діяльності, що відкриті переваж-
но природничонауковому, об`єктивістському пізна-
вальному підходу. Зокрема тут приділено багато уваги 
режимам роботи організму (частіш за все це режими 
енергозабезпечення), котрі мають місце у ситуації ви-
рішення рухових завдань в атлетичних видах спорту, 
а також кінематичним і динамічним особливостям 
рухових дій, однак поза полем зору дослідників ли-
шається те, що складає основу спортивної діяльності 
– змагальна взаємодія, її специфіка у випадку того чи 
іншого виду спорту. Цілком очевидно, що зазначений 
момент у розумінні сутності тої чи іншої спортивної 
дисципліни є вирішальним.

Можна, без сумніву, класифікувати рухову ак-
тивність за природничонауковими критеріями (кі-
нематика і динаміка дій, їх енергетична потужність, 
наявність або відсутність крайніх фізичних наван-
тажень, особливості появи фізичних якостей – сила, 
швидкість, витривалість, координаційні здібності та 
інше), як це має місце у переважній більшості існу-
ючих класифікаційних систем, але все це буде мати 
відносне значення, оскільки всі перераховані вище (та 
аналогічні) оцінки відносяться, як цілком зрозуміло, 
до певних (не обов`язково пов`язаних зі спортом) ви-
падків фізичної активності людини. При цьому в усіх 
розглянутих вище ситуаціях не береться до уваги та 
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фундаментальна обставина, що спортивна дія – це за-
вжди процес взаємодії суб`єкта із «зовнішнім світом», 
взаємодія, у якій має місце і реалізуються у поєднанні 
об`єктивні і суб`єктивні компоненти.

У зв`язку із сказаним вище особливий інтерес 
викликають спроби побудови класифікаційних сис-
тем на основі психологічних характеристик. Певним 
кроком у даному напрямку є система, яку пропонує 
А. Пуні. Взявши за основу фізіологічну класифікацій-
ну систему, прийняту В. Фарфелєм (автор групує всі 
види спорту, виокремлюючи наступні чотири блоки: 
циклічні, ациклічні, складно координовані, ситуатив-
ні види), А. Пуні вказує що у циклічних видах спорту 
основну роль відіграє така властивість як стабільність 
м`язово-рухових корегувань (1); в ациклічних – кон-
центрація уваги (2); у складно-координаційних ви-
дах спорту – точне м’язове рухове диференціювання 
і точне просторово-часове диференціювання (3); на-
решті, у ситуаційних видах спорту у якості головних 
виступають перцептивно-інтелектуальні та емоційні-
вольові процеси, що дозволяють у короткі проміжки 
часу приймати адекватні рішення, відповідні змагаль-
ній ситуації, що складається (4) [9, с. 135].

У світлі принципу, що використаний у класифіка-
ції, запропонованій А. Пуні, варто сказати, що пла-
вання – це вид спорту, котрий передбачає наявність у 
спортсмена високої здатності до стабільних м`язово-
рухових корегувань.

Істотним кроком уперед у розробці класифікацій-
них систем видів спорту згідно з психологічними кри-
теріями є праці Т. Джамгарова, який за обставину, що 
значною мірою визначає специфіку виду спорту, при-
ймає «взаємодію спортсменів, що змагаються». При 
цьому автор звертає увагу, що дана взаємодія прояв-
ляється у «двох основних нормах: стосовно суперни-
ка – у формі протиборства (суперництва); стосовно 
партнерів у формі взаємоспівдії (співробітництва)» [9, 
с. 36]. Істотно, що пропонуючи свою класифікацію, 
автор обмежується виключно тими видами спорту, 
котрі «характеризуються активною руховою діяльніс-
тю із крайнім проявом фізичних і вольових якостей 
спортсменів» [9, с. 35]; не аналізуються, таким чином, 
види спорту, пов`язані з управлінням засобами пере-
сування, з модельно-конструкторською діяльністю, з 
пересуванням місцевістю, з абстрактно-логічним об-
ігранням суперника, а також усі види стрільби та ба-
гатоборства). 

У зв`язку із ставленням до суперника Т. Джамга-
ров виокремлює два самостійних випадки: контакт із 
суперником опосередкований у фізичному плані або 
умовний контакт (1) і контакт безпосередній фізичний 
(2), у межах котрого автор виокремлює випадок зви-
чайного фізичного контакту (а), жорсткого фізичного 
контакту (б) і умовного фізичного контакту (в).

У зв`язку із взаємодією із партнерами по коман-
ді, котру Т. Джамгаров трактує як виключно дружню, 
як взаємоспівдію, виокремлюються випадки сумісно-
взаємопов`язаних дій («одночасна дія на «одному 
полі») (а) і дій сумісно-синкретичних (б) [9, с. 35-36].

Плавання у класифікації Т. Джамгарова визнача-

ється як вид спорту, для якого характерно: безпосе-
реднє протиборство суперників у ситуації умовного 
фізичного контакту (1) і дій з партнерами по команді, 
що визначаються як сумісно-індивідуальні (2).

Існують також інші спроби побудови класифікацій 
видів спорту, що ґрунтуються на психологічних харак-
теристиках відповідних ситуацій. Ці спроби, однак, не 
завжди, на нашу думку, вдалі. Так, Л. Сєрова поділяє 
всі види спорту на три великі групи. До першої групи 
відносяться контактні види спорту, де психологічний 
зміст того, що відбувається, визначається «безпосе-
реднім протиборством суперників» [10, с. 19]. Другу 
групу складають види спорту, де стоїть завдання ви-
передити суперників «за рахунок складності і кра-
си рухів» [10, с. 20]. Третю – де підсумок змагання 
спортсмена оцінюється кількісно, «може проявлятись 
у секундах, кілограмах, метрах» [10, с. 20].

Безперечна перевага підходу Т. Джамгарова поля-
гає, як ми вже відзначили, у тому, що він акцентує під-
час розгляду спортивних дисциплін значення аспектів 
того, що відбувається, пов`язаних із процесом взаємо-
дії суб`єктів, які є учасниками змагальної ситуації. 
Іншими словами, Т. Джамгаров замінює традиційну 
ситуацію в усіх випадках класифікації видів спорту, 
коли предметом першочергової уваги дослідників є 
ситуація взаємодії спортсмена із середовищем, що ро-
зуміється при цьому як фізичний контакт тіла і оточу-
ючого середовища (або тіла одного спортсмена з тілом 
іншого), ситуацією, де має місце взаємодія суб`єктів. 
Такого типу «переведення» процесу здійснення дій 
спортсмена у інший – соціальний – простір є кроком 
до принципово нового у побудові класифікаційних 
систем розгляду самого процесу спортивної діяльнос-
ті, і цей крок, поза сумнівами, є позитивним.

Підхід Л. Сєрової це фактично рух назад стосов-
но тенденції, що пов`язана з точкою зору Т. Джамга-
рова. Разом з тим необхідно підкреслити, що підхід 
Т. Джамгарова, про який ми тут говоримо, так само 
потребує певного доопрацювання, оскільки тут сам 
автор не використовує повною мірою можливості роз-
витку аналізу в тому напрямку, який він сам запропо-
нував.

Взаємодія – ось центральний феномен змагальної 
ситуації як такої, зокрема у спорті. Про взаємодію кого 
з ким можливо й необхідно тут говорити? Із суперни-
ком? – Без сумніву, із суперником, і Т. Джамгаров саме 
цю обставину справедливо бере тут за основу. Недолік 
його точки зору полягає у даному випадку в тому, що 
він не бере до уваги складний, внутрішньо суперечли-
вий зазначений характер даної взаємодії. Для Т. Джам-
гарова – це безапеляційне співробітництво. Однак, як 
показано у роботах М. Візитея, дане відношення ре-
ально являє собою певну єдність співробітництва і су-
перництва. Прагнення до особистого досягнення, до 
індивідуалізації, яке характерно для людини в цілому 
і яке так акцентоване у спорті, має завжди іншу сто-
рону – це прагнення до об`єднання з тією соціальною 
групою, з тим співтовариством, в якості члена якого 
індивід себе сприймає і в якому він прагне індивідуа-
лізуватись, вирізнитись [2, с. 141-166]. Саме дана об-
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ставина глибинно визначає психологічний (або навіть 
точніше – морально-етичний і загально світоглядний) 
сенс того, що відбувається з людиною у спорті.

Ведемо мову далі про стосунки (про взаємодію 
спортсмена) з «товаришами по команді». Це дуже 
важливий бік подій, котрі відбуваються у змагальній 
ситуації. Т. Джамгаров, однак, і тут фіксує лише окре-
мий бік того, що у даному випадку має місце. Ситуація 
взагалі виглядає таким чином: «товариші по команді» 
– це для мене, спортсмена що змагається, не просто 
особи, котрі номінально є членами моєї спортивної 
команди. Це потенційно (дуже часто навіть реально) 
істотно більша сукупність осіб. Це, наприклад, чле-
ни мого спортивного клубу, це все ті, хто «вболіває» 
за результат мого виступу у змаганні; подекуди, коли 
мова йде про міжнародні змагання, – це, можливо, 
громадяни моєї країни, честь якої я відстоюю у спорті. 
Між мною і членами даного співтовариства реально 
існує морально-психологічний контакт, який значною 
мірою визначає сенс, зміст та енергетику моїх зма-
гальних дій. Важливо, однак, що й серед членів цього 
співтовариства є не тільки особи, що бажають мені 
успіху, але й ті, кого результат мого виступу не хви-
лює, і, нарешті, ті, хто бажає мені поразки. Тут також, 
відповідно, існують два аспекти, що перехрещуються 
і складно сполучаються: співробітництва (підтримки) 
і суперництва (протистояння).

Такою є реальна ситуація. Сутність справи не ви-
черпується наведеним вище. Є ще одна взаємодія, у 
яку я, як спортсмен, залучений особистісно – це моя 
взаємодія із середовищем. Принципово важливо по-
долати в ході аналізу цієї взаємодії погляд на неї як 
на ситуацію виключно суб`єкт-об`єктного (або навіть 
об`єкт-об`єктного як у класифікаціях, котрі ми роз-
глядали вище) відношення. М. Візитей у своїх працях 
цілком справедливо звертає увагу на необхідність роз-
гляду і розуміння взаємодії спортсмена із середови-
щем як випадку не простого фізичного (у звичному 
розумінні) контакту. Філософсько-антропологічна 
традиція аналізу рухової дії людини відкриває нам 
суб`єкт-суб`єктний характер взаємодії, котра має тут 
місце [2; 3]. Важливою є у даному випадку та обста-
вина, що взаємодія, про яку йде мова, може бути за 
своїм характером як жорстким протистоянням, так і 
дружнім поєднанням, що означає знову таки, супер-
ництво із середовищем і співробітництво з ним.

Що ми отримуємо у результаті аналізу? – Спортс-
мен реально залучений до змагальної ситуації у вза-
ємодіях трьох видів: 1) із суперниками; 2) із членами 
того співтовариства, до якого він реально, на рівні пе-
реживання відповідної обставини, належить; 3) із се-
редовищем, у якому цим спортсменом здійснюються 
змагальні дії. Такого типу залученість – варто підкрес-
лити – має місце у випадку будь-якого виду спорту.

Простір, у якому здійснюється рухова дія спортсме-
на у процесі змагання, – це завжди морально-етичний 
простір [1, с. 91; 8, с. 19], і це завжди простір троїстий 
за своєю структурою: у ньому присутні – я, інший, 
всезагальне (або – Абсолют, Бог, Єдине і тому подібне, 
у кінцевому підсумку – реальна колективність, спе-

цифічною персоніфікацією якої є зазначені надреаль-
ні феномени [6, с. 118]). Відмінності одного випадку 
спортивної діяльності від іншого визначаються тим, 
у якій пропорції і у якому співвідношенні дані вза-
ємодії опиняться у реально представленому випадку. 
Виявлення даної пропорції – це і є те завдання, котре 
варто вирішувати фахівцю, що намагається побуду-
вати класифікаційну систему видів спорту. Звернемо 
увагу, що це буде вже не біомеханічна, не фізіологічна 
чи психологічна, а філософсько-соціологічна класифі-
кація, у межах якої кожен вид спорту представлений 
як специфічний соціально-культурний феномен.

Нашим завдання, однак, не є здійснення спроби 
побудови повномасштабної класифікаційної системи 
вказаного типу. Ми хотіли б у зв`язку із зазначеним 
вище підкреслити лише певні особливості спортивно-
го плавання. А вони є такими. Поміж трьох взаємо-
дій, у які залучений спортсмен у плаванні, головним, 
з певною долею умовності, можна вважати взаємодію 
спортсмена із середовищем. Дійсно, саме вона має ха-
рактер прямого фізичного поєднання тіла спортсмена 
і водного середовища, до того ж гармонічне поєднання 
двох її компонентів – подолання середовища (можна 
вважати суперництво) та поступливість (відповідно 
– співпраця) стосовно нього – має першочергове зна-
чення для отримання високого спортивного результа-
ту, котрий варто розуміти і як зовнішньо-практичний 
результат (швидке проходження дистанції), і як резуль-
тат соціально-культурний, екзистенційно-сенсовний.

Поєднання, про яке тут йдеться, реально дане 
спортсмену у «відчутті води», котре стає для нього 
доступним після досягнення високого рівня спортив-
ної майстерності і в якому «відчуття середовища» і 
«відчуття тіла» – базові для людини переживання у 
випадку будь-якої рухової дії [3] – виявляються у злиті 
в єдине переживання медитаційного характеру.

Що стосується двох інших взаємодій, у яку за-
лучений плавець, то вони не мають характеру без-
посереднього, прямого фізичного контакту, однак, 
активно проявляють себе на психологічному рівні і 
здатні справляти істотний вплив на характер взаємо-
дії спортсмена із середовищем [2, с. 205]. Із загальних 
міркувань зрозуміло, що якщо вказані типи взаємодії 
також виявляться гармонічно врівноваженими (а це 
припускає, що врівноваженими будуть також відноси-
ни «суперництва» і «співробітництва»), вони стануть 
такими, що легко сполучаються із взаємодією першо-
го типу і можуть виступити чинником їх зміцнення і 
підтримки. У протилежному випадку вони будуть по-
слаблювати потенціал цієї взаємодії (зокрема, посла-
блювати «відчуття води»).

Висновки: 
Існуючі класифікаційні системи видів спор-1. 
ту у більшості випадків беруть спорт в цілому 
та його види зокрема. Це має місце, наприклад, 
у випадку спроб визначення сутності спортив-
ного плавання, котре було предметом головного 
інтересу в даній публікації. Головна за своїм сен-
сом подія, що відбувається у спорті – змагальна 
взаємодія індивідів, – лишається поза полем зору 
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дослідників. Певною мірою цей недолік долається у 
психологічній класифікації спортивних дисциплін, 
яку запропонував Т. Джамгаров, і у якій він робить 
спробу виокремити групи видів спорту на підставі 
специфіки взаємодій спортсменів із суперника-
ми (а) і з партнерами по команді (б). Однак і тут 
у розумінні характеру вказаних взаємодій багато 
моментів виявляється упущеними.
Реальна ситуація, у якій перебуває індивід у 2. 
спортивній змагальній діяльності, являє собою 
специфічну єдність трьох взаємодій або відносин: 
відносин із середовищем (1), відносини із супер-
ником (2) і відносини з тим співтовариством, чле-
ном якого є індивід (від спортивної команди – до 
країни, котру спортсмен представляє у змаганні) 
(3). Специфічне сполучення цих відносин і 
визначає особливості того чи іншого виду спорту 
як соціально-культурного феномену. 
У плаванні провідна роль належить відносинам 3. 
спортсмена із середовищем. У межах цих відносин 
актуалізується «відчуття води», котре є основ-
ним переживанням для спортсмена-плавця у ході 
змагальної ситуації. Принципово важливо розуміти 
і розглядати дані відносини у повному обсязі, 
перш за все бачити в них не суб`єкт-об`єктні (як 
звичайно), а суб`єкт-суб`єктні відносини, котрими 
вони стають на рівні високотехнічного виконання 
плавальної дії. «Відчуття води» – це гармонічне 
сполучення «відчуття середовища» і «відчуття 
тіла» та одночасно єдність тенденцій протистояння 
спортсмена і середовища, а також співробітництво 
з ним.
Два інших типи відносин – із суперником і 4. 
співтовариством – це також повномасштабні суб`єкт-
суб`єктні відносини, у випадку кожних із яких в 
ідеальній ситуації поєднані дві протилежні тенденції 
– до співробітництва і до суперництва. Коли це 
поєднання має місце, тоді ситуація у цілому є опти-
мальною: з одного боку, тут кожен тип відносин 
не протистоїть будь-якому іншому, а навпаки, його 

підтримує і доповнює, що збільшує «мотиваційно-
енергетичний потенціал» змагальної дії, а з іншого 
боку, ми маємо тут ситуацію, котра характеризується 
максимально можливою світоглядною і морально-
психологічною повнотою.
Головне завдання виховної роботи у плаванні – це 5. 
створення передумов об`єктивного і суб`єктивного 
характеру для виникнення ситуації, що була описа-
на вище.
Подальші дослідження передбачається провести 

в напрямку вивчення інших проблем особливостей 
спортивного плавання у світлі ідей і принципів сучас-
ної системи класифікації видів спорту.
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Анотації:
Розглянуто чинники підвищення 
рівня професійно-управлінської 
компетенції спеціаліста з 
оперативно-бойової та фізичної 
підготовки. Представлено моде-
лі структурно-функціонального 
управління системою фізичною 
підготовкою військовослужбов-
ців у практичну діяльність ке-
рівника військової частини. Кри-
терій ефективності управління 
системою фізичної підготовки 
визначає рівень досягнення 
цілей управління, ступінь до-
сягнення об’єктом управління 
бажаного стану. Впровадження 
моделі у практичну діяльність 
збільшує показник ефективності 
функціонування системи на 15 
% у порівнянні з середнім показ-
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Дослідження ефективності впровадження моделі структурно-
функціонального управління системою фізичної підготовки 

військовослужбовців служби безпеки України
Коновалов В.В.

Управління Служби Безпеки України у Харківській області

Вступ.1
Незважаючи на очевидність та актуальність про-

блеми ефективності управління, вона не дістала в 
науковій літературі адекватного висвітлення [15]. 

Дуже важливо дати тлумачення категорії 
ефективність, розкрити її сутність, зміст і роль у сфері 
управління.

Найпоширеніше тлумачення поняття ефективність 
пов'язується з діями, що приводять до необхідних 
результатів (тобто ефективний = дієвий). Часто 
ефективність визначають як узгодженість результа-
ту з метою. Ефективність – це максималізація до-
сягнення мети [1]. Поняття мета та ефективність, 
безумовно, взаємопов'язані, проте різняться не лише 
термінологічно, а й за формою та методами досягнен-
ня цих феноменів. Ефективність досягається не лише 
діловими якостями людей, а насамперед правильно 
поставленими цілями та науково обґрунтованими ме-
тодами їх досягнення [11].

Управлінську ефективність слід розглядати також 
як функцію взаємодії мотивації та можливостей. Од-
ним із важливих шляхів підвищення ефективності 
управління є пошук таких індикаторів управлінського 
процесу, які можна було б використати для складення 
кількісної (числової) характеристики. Потрібно знахо-
дити критерій, за яким можна було б оцінювати рівень 
результативності функціонування систем управління, 
тобто критерій ефективності. Критерій ефективності 
управління є, передусім, якісною сутнісною характе-
ристикою управлінської діяльності (управлінського 
процесу). Якщо метою управління є досягнення 
об'єктом управління бажаного стану, то змістом ефек-
ту управління є досягнення цілей управління. Отже, 
критерій ефективності управління можна сформулю-
вати як рівень досягнення цілей управління, ступінь 
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досягнення об'єктом управління бажаного стану. 
Змінюються цілі управління, змінюються і критерії 
ефективності. Визначаючи ефективність управління, 
слід чітко формулювати і диференціювати цілі 
управління. Критерій ефективності управління має за-
стосовуватися не до засобів, а до мети. 

В.В. Цвєтков визначає основні чинники, що впли-
вають на ефективність управління. Якість управління 
– це чітко визначені, науково обґрунтовані його мета 
і завдання; об'єктивно визначена функціонально-
структурна побудова управлінських органів; сучасні 
форми і методи діяльності; демократизм; технічна 
оснащеність і такі особистісні характеристики 
службовців апарату управління, як почуття обов'язку, 
компетентність, діловитість, творчість, суворе дотри-
мання законності, дисциплінованість, принциповість і 
непримиримість до недоліків, чіткість, тактовність у 
спілкуванні та ін. У цій сукупності кожен із чинників 
має свою питому вагу. Цілі суспільного розвитку дають 
можливість передбачити місце, значення та наслідки 
всіх основних чинників управління [11]. 

Система управління фізичною підготовкою у 
змозі ефективно діяти тільки на основі наукової 
обґрунтованості, органічної єдності всіх струк-
тур, планомірності та економічності використання 
матеріальних і фінансових ресурсів, оптимально-
го співвідношення централізму та демократичних 
показників, об'єктивності, конкретності, оперативності 
прийняття управлінських рішень [3]. За такого підходу 
буде забезпечено необхідний рівень фізичної готовності 
військовослужбовців до способів застосування СБ 
України з урахуванням вимог Державних норматив-
них документів, посадових інструкцій до фізичної 
готовності, умов професійної діяльності, вираженої 
специфіки професії та ступеня значення складової 
фізичної готовності для професійної діяльності кож-
ного професійного угруповання.
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Зіставляючи отриману інформацію про ступінь 
досягнення кожною особою цілей з еталоном, 
можна також визначити рівень виконання кож-
ним військовослужбовцем свого призначення, 
відповідальності перед державою щодо забезпечення 
вимог державних стандартів фізичного виховання. Для 
системного цільового управління фізичною підготовкою 
важливо, як зазначені цілі доводяться до свідомості 
учасників спільного навчально-тренувального проце-
су через зацікавленість в кінцевих результатах власної 
діяльності шляхом дієвого мотиваційного механізму 
(моральні та матеріальні стимули).

Робота виконувалася згідно тактико-технічного 
завдання на науково-дослідну роботу за темою 
«Управлінські аспекти функціонування системи 
фізичної підготовки військовослужбовців СБ України», 
Шифр «СФП-2012».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: оцінити ефективність впровад-

ження моделі структурно-функціонального управління 
системою фізичної підготовки військовослужбовців 
СБУ у практичну діяльність керівника військової 
частини, спеціаліста з оперативно-бойової та 
фізичної підготовки, як чинника підвищення рівня їх 
професійно-управлінської компетенції.

Результати дослідження.
Важливо раціонально визначити ефективні мето-

ди та механізми вимірювання кожного з параметрів 
фізичної готовності військовослужбовців на кожному 
етапі підготовки. Як уже зазначалося, для успішного 
забезпечення кінцевої мети потрібно найбільш 
оптимально використати мотиваційній механізм 
зацікавленості всіх учасників навчально-виховного 
процесу. Отже, йдеться про забезпечення органічної 
єдності цільового і мотиваційного чинників на основі 
систематичного оцінювання дієвості механізму 
управління спеціальної фізичної підготовки (СФП) на 
засадах єдності інтересів її учасників.

Таким чином, ідея докорінного реформуван-
ня концептуальних елементів СФП спирається на 
методологічний принцип органічного поєднання 
цільового та мотиваційного аспектів управління 
фізичною підготовкою з розробленням конкретного 
інструментарію оцінки досягнення цілей. Вітчизняний 
і зарубіжний досвід підтверджує справедливість та 
актуальність такого підходу. 

Для визначення ефективності раніше 
[14] запропоновані різні підходи: визначен-
ня приросту показників фізичної підготовленості 
військовослужбовців за певний час; облік зміни про-
центного співвідношення різних оцінок з фізичної 
підготовки і ін. Проте найбільш об'єктивним і ра-
зом з тим достатньо простим був спосіб, при якому 
визначається кількість позитивних або негативних змін 
в показниках фізичного стану військовослужбовців. 
Дані показники реєструються за підсумками перевірок 
фізичної підготовленості військовослужбовців, а також 
за наслідками медичних обстежень і оцінки фізичного 
розвитку і функціонального стану їх організму.

При визначенні змін в показниках фізичного стану 
особового складу враховуються: підвищення (зниження) 
загальної оцінки фізичної підготовленості; підвищення 
(зниження) оцінки за виконання будь-якої контрольної 
вправи (висновок про поліпшення фізичного стану ро-

биться за умови збереження результатів в інших впра-
вах); перевід з однієї групи здоров'я в іншу, вищу (низь-
ку); зміна висновку про рівень фізичного розвитку у бік 
поліпшення (погіршення).

Військовослужбовці, що мали відмінний початко-
вий фізичний стан і що зберегли його на колишньо-
му рівні, включаються в число особового складу, що 
поліпшив свої показники по фізичній підготовці.

Конкретний порядок перевірки і оцінки 
ефективності управління процесом фізичної підготовки 
військовослужбовців в НФП-97 не розкривається.

В теорії і практиці менеджменту склались три 
найбільш поширені підходи до оцінки ефективності 
управління: рівневий, часовий та інтегральний [11].

Рівневий підхід до оцінки ефективності управління 
відокремлює в процесі оцінки три рівні ефективності: 
1) індивідуальний; 2) груповий; 3) організаційний та 
відповідні фактори, що на них впливають. Ефективність 
управління при цьому формується як інтегрований 
результат індивідуальної, групової та організаційної 
ефективності з урахуванням синергічного ефекту. 

На базовому рівні знаходиться індивідуальна 
ефективність, яка відбиває рівень виконання завдань 
конкретними працівниками. 

Як правило, співробітники організації працюють у 
групах, що викликає необхідність врахування ще одного 
поняття – групова ефективність. В деяких випадках гру-
пова ефективність являє собою просту суму внесків усіх 
членів групи (наприклад, група фахівців, що працює над 
непов’язаними проектами). В інших випадках внаслідок 
синергічного ефекту групова ефективність є дещо більше 
за суму окремих внесків (наприклад, складальна лінія, на 
якій виробляються готові вироби). 

Третій вид – організаційна ефективність. 
Організації складаються із співробітників і груп; отже 
організаційна ефективність включає індивідуальну й 
групову ефективність. Однак за рахунок синергічного 
ефекту організаційна ефективність перевищує суму 
індивідуальної й групової ефективності. 

Часовий підхід до оцінки ефективності управління 
виокремлює в процесі оцінки короткі-, середні- та 
довгострокові періоди, для кожного з яких можна 
визначити специфічні критерії оцінки ефективності 
управління. 

Кінцевим критерієм організаційної ефективності є 
здатність організації зберігати своє становище в межах 
середовища. Отже, виживання організації являє собою 
довготермінове мірило організаційної ефективності. 

Інтегральний підхід до оцінки ефективності 
управління ґрунтується на побудові синтетичного 
(інтегрального) показника, який охоплює декілька 
часткових (безпосередньо не співставних) показників 
ефективності управління. 

Інтегральний підхід з’явився як один із варіантів 
подолання головного недоліку переважної більшості 
показників ефективності управління – неспроможності 
відобразити багатогранну ефективність управління в 
цілому. Він є спробою оцінити ефективність управління 
за допомогою синтетичних (узагальнюючих) показників, 
що охоплюють декілька найважливіших аспектів 
управлінської діяльності конкретної організації 

Принципова формула розрахунку синтетичного по-
казника ефективності управління (W) має наступний 
вигляд: 
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W=f (P1⋅ P2⋅   ⋅Pi⋅   ⋅Pn),
де Р1, Р2, … Рi; … Рn – часткові показники 

ефективності управління. 
Необхідно зауважити, що важливим узагаль-

нюючим критерієм оцінки ефективності управління 
організацією є її конкурентноздатність. 

Конкурентноздатність організації може визначатись 
рейтингом, тобто оцінкою, що характеризує її місце 
серед інших організацій, які постачають аналогічні 
продукти на ринок. Високий рейтинг (його зростан-
ня) відбиває високий рівень (зростання) ефективності 
управління організацією. 

На нашу думку у практичній діяльності доцільно 
використовувати будь-яку з наведених вище концепцій 
в залежності від ситуації.

Автор пропонує оцінити ефективність управління 
за допомогою узагальнюючих показників, що охоплю-
ють декілька найважливіших аспектів управлінської 
діяльності в системі фізичної підготовки регіонального 
управління СБ України. Перший аспект – фізична 
готовність військовослужбовців до оперативно-
бойової діяльності; другий – готовність військових 
фахівців до управління в сфері фізичного виховання.

Порядок оцінки готовності військових фахівців до 
професійної діяльності, до управління в сфері фізичного 
виховання розглянуто у інших працях [2, 4, 7].

Для оцінки першого аспекту покладено 
інтегральний показник, що характеризує рівень 
фізичної готовності військовослужбовців. Компонен-
тами фізичної готовності є: 

стан здоров'я, т. е. відповідність показників життє-• 
діяльності нормі та ступінь стійкості організму до 
несприятливих зовнішніх дій функціональний стан 
організму;
статура;• 
стан фізіологічних функцій, зокрема рухової функ-• 
ції, а саме: навички в пересуванні по пересіченій 
місцевості в пішому порядку і на лижах, в подоланні 
природних і штучних перешкод, рукопашному бою, 
військово-прикладному плаванні; рівень розвитку 
фізичних якостей.

Рівень стану функціональних систем організму 
характеризує їх функціональні та морфологічні 
можливості. Його можна визначати на підставі 
показників фізичного розвитку і фізичного стану з 
розрахунком індексу фізичного стану (ІФС) за мето-
дом О.А. Пирогової [10]

Індивідуальна оцінка фізичного розвитку 
військовослужбовців проводиться на основі даних ан-
тропометричних досліджень за допомогою оціночних 
таблиць [5] окремо для військовослужбовців строкової 
служби та кадрового складу з урахуванням віку.

Методика оцінки третього критерію описано в 
НФП. Цей показник є одним з основних в оцінюванні 
ефективності функціонування СФП в цілому.

Встановлення ступеня фізичної готовності 
військовослужбовців і військових підрозділів до 
оперативно-бойової діяльності в залежності від специфіки 
професійної діяльності, а також від організаційних 
можливостей здійснюється за результатами перевірки 
фізичної підготовленості військовослужбовців з ураху-
ванням даних медичного обстеження їх фізичного роз-
витку і функціонального стану організму.

Оцінювання у даному випадку проводиться мето-

дом з використанням кваліметрії [12]. Основні прин-
ципи кваліметрії, методика та аналіз кваліметричної 
оцінки викладено в працях [9,16].

Визначимося з підходами до проблеми ефективності 
фізичної підготовки військових фахівців та ефективності 
функціонування системи фізичної підготовки. Припусти-
мо, що з усіх критеріїв розроблено відповідні об'єктивні 
еталонні показники, відносно яких визначається 
ступінь прояву кожного з критеріїв. Визначено також 
вагомість критеріїв з урахуванням їхнього впливу на 
інтегральну властивість – ефективність. У таблиці 1 
надано вагомість кожного показника ступеня фізичної 
готовності військовослужбовців до оперативно-бойової 
діяльності (на думку експертів).

Примітка 1. Індекс узгодженості судження експер-
та ІУ = 0,034. Відносна узгодженість ВУ = 0,069. Для 
порядку матриці (n = 3) середнє значення ІУ = 0,58; ВУ 
< 0,10 [12].

Тоді індивідуальний інтегральний показник 
ефективності з достатньої мірою об'єктивності й точності 
свідчитиме про ефективність фізичної готовності окре-
мого військовослужбовця. Вияв кожного з критеріїв 
під час діяльності і-го військовослужбовця оцінюється 
шляхом його співвідношення з відповідним еталоном.

Комплексну оцінку індивідуального інтегрального 
показника ефективності (КΣі), тобто рівня фізичної 
готовності в і-го військовослужбовця до оперативно-
бойової діяльності можна одержати, помноживши 
відносні показники, отримані під час перевірки і-го 
військовослужбовця при реалізації останнім j-го по-
казника, на відповідні коефіцієнти вагомості

iK K Mjij

j

n

1

$=
=

/ /
Примітка 2. КΣі – інтегральний показник рівня 

фізичної готовності; j=1, 2, 3,…n;   n – кількість 
показників останнього рівня; Kij – відносний показник, 
що характеризує рівень прояву j-го показника порівняно 
з еталоном під час перевірки і-го військовослужбовця; 
Mj – коефіцієнт вагомості j-го показника.

Таким чином, використовуючи кваліметричний ме-
тод оцінки, можна отримати інтегральний показник, 
що характеризує інтегральну якість (ступінь фізичної 
готовності військовослужбовця, а також військового 
підрозділу до оперативно-бойової діяльності. Умовно 
це можна представити таблицею (таб. 2).

Тоді загальну ефективність функціонування (Kєф1) 
системи фізичної підготовки військового підрозділу за 
останні три роки буде підраховано таким чином:

Kєф1 = 5,71 % × 1 + 8,57 % × 0,96 + 2,86 % × 0,86+ 
11,43 % × 0,8 + 5,71 % × 0,66+ 2,86 % × 0,64 + 2,86 % × 
0,62 + 37,14 % × 0,6 + 14,29 % × 0,18 + 8,57 % × 0,06;

Kєф1 = 58,29 %. 
Ефективність функціонування (Kєф2) системи 

фізичної підготовки військового підрозділу за 2009-
2010 навчальний рік:

Kєф2 = 9,4 % × 1 + 5,18 % × 0,96  + 3,57 % × 0,94 + 
3,83% × 0,85 + 3,44 % × 0,8 + 17,22 % × 0,7 + 14,78 % 
× 0,66 + 11,71 % × 0,64 + 2,6 % × 0,62 + 0,84 % × 0,6 + 
0,58 % × 0,34;

Kєф2 = 73,16 %.
Тобто середній показник ефективності 

функціонування системи фізичної підготовки 
військового підрозділу за останні три роки становить 
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близько 58 %, а за 2009-2010 навчальний рік – 73 %, 
або 0,73 від еталонної одиниці.

Оцінка та аналіз ефективності функціонування 
предмету «Фізична підготовка» служить основою для 
управління системою оперативно-бойової підготовки 
та її оптимізації в військової частини.

Висновки.
Встановлено, що критерій ефективності управління 

системою фізичної підготовки можна сформулювати 
як рівень досягнення цілей управління, ступінь досяг-
нення об'єктом управління бажаного стану.

Ефективність функціонування системи 
управління фізичною підготовкою військової части-
ни є показником, що характеризує ступінь досягнен-
ня військовослужбовцями цілей ФП – рівень фізичної 
готовності військовослужбовців до способів застосу-
вання СБ України з урахуванням вимог Державних 
нормативних документів, посадових інструкцій до 
фізичної готовності, умов професійної діяльності, 
вираженої специфіки професії та ступеня значен-
ня складової фізичної готовності для професійної 
діяльності кожного професійного угруповання.. 

Доведено, що впровадження моделі структурно-
функціонального управління системою фізичною 
підготовкою військовослужбовців СБУ у практичну 
діяльність керівника військової частини, спеціаліста з 
оперативно-бойової та фізичної підготовки дозволяє 
збільшити показник ефективності функціонування систе-
ми фізичної підготовки військового підрозділу на 15 % у 
порівнянні з середнім показником за останні три роки. 

У перспективі наступних досліджень 
передбачається визначення показників ступеня 
готовності військових фахівців до управління в сфері 
фізичного виховання.
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Таблиця 1.
Вектор пріоритетів ступеня фізичної готовності військовослужбовців і військових підрозділів  

до оперативно-бойової діяльності
№
з/п Інтегративні показники Вагомість кожного  

показника
Значення критерію

Абсолютне Відносне

1 Рівень фізичної підготовленості 0,7
Відмінно 1,0
Добре 0,8
Задовільно 0,6
Незадовільно 0

2 Рівень фізичного розвитку 0,2
Вище середнього 1,0
Середній 0,8
Нижче середнього 0,6
Маються ознаки ожиріння 0

3 Рівень функціонального стану 
організму 0,1

Високий 1,0
Вище середнього 0,8
Середній 0,6
Нижче середнього 0

Таблиця 2
Середні показники ефективності функціонування системи фізичної підготовки військового підрозділу  

за останні три роки та на кінець 2009-2010 навчального року (у %)
Середні показники за останні три роки Показники за 2009-2010 навчальний рік

інтегральний показник 
рівня фізичної готовності 
військовослужбовця КΣі1

% військовослужбовців, які 
мають дані показники

інтегральний показник 
рівня фізичної готовності 
військовослужбовця КΣі2

% військовослужбовців, 
які мають дані показники

1 5,71 1 9,4
0,96 8,57 0,96 5,18
0,86 2,86 0,94 3,57
0,8 11,43 0,85 3,83
0,66 5,71 0,8 3,44
0,64 2,86 0,7 17,22
0,62 2,86 0,66 14,78
0,6 37,14 0,64 11,71
0,18 14,29 0,62 2,6
0,06 8,57 0,6 0,84

0,34 0,58
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Изменение срочных адаптационных реакций 
кардиореспираторной системы под воздействием 

экспериментальной программы тренировочных средств  
в спортивных танцах

Ли Бо 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Показаны возможности увеличе-
ния функции кардиореспираторной 
системы танцоров. В исследовании 
принимали участие 24 спортсмена 
(12 пар). Установлены направле-
ния усиления функции аэробного 
энергообеспечения, оптимизации 
физиологических свойств кардио-
респираторной системы организма. 
Сформированы условия увеличения 
специальной работоспособности. 
Предложены условия активизации 
функции компенсации нарастающих 
ацидемических сдвигов и развивающе-
гося на этой основе утомления. При-
менение программы тренировочных 
средств указывает на увеличение 
кинетики и устойчивости реакции 
частоты сердечных сокращений. 

Лі Бо. Зміни строкових адаптаційних ре-
акцій кардіореспіраторної системи під 
впливом експериментальної програми 
тренувальних засобів в спортивних 
танцях. Показано можливості збільшен-
ня функції кардіореспіраторної системи 
танцюристів. У дослідженні брали участь 
24 спортсмена (12 пар). Установлено 
напрямки посилення функції аеробного 
енергозабезпечення, оптимізації фізіоло-
гічних властивостей кардіореспіраторної 
системи організму. Сформовано умови 
збільшення спеціальної працездатності. 
Запропоновано умови активізації функції 
компенсації наростаючих ацидемічних 
зрушень і стомлення, що розвивається на 
цій основі. Застосування програми трену-
вальних засобів указує на збільшення кі-
нетики й стійкості реакції частоти серцевих 
скорочень.

Lee Bo. Change urgent adaptation 
reaction cardiorespiratory system under 
the influence of experimental program 
of the training means in sport dance. 
Possibilities of increase of function of 
cardiorespiratory system of dancers are 
rotined. 24 sportsmen took part in research 
(12 pair). Directions of strengthening 
the function of aerobic energy-supply, 
optimizations of physiological properties of 
the cardiorespiratory system of organism, 
are set. The terms of increase of the special 
capacity are formed. The terms of activation 
of function of indemnification of increasing 
acidemia changes and developing on this 
basis fatigue are offered. Application of 
the program of trainings facilities specifies 
on the increase of kinetics and stability of 
reaction of frequency of heart-throbs. 

Ключевые слова:
спортивные танцы, кардиореспира-
торная система, стимулы реакций.

спортивні танці, кардіореспіраторна 
система, стимули реакций.

sport dance, cardiorespiratory system, 
stimulus’s reaction.

Введение.1

Результаты анализа научной литературы свиде-
тельствуют о том, что в теории и методике подготовки 
в спортивных танцах не  представлены обоснованные 
программы развития функциональных возможностей 
спортсменов. В этом случае значение приобретают 
методические принципы теории спорта, которые ука-
зывают на возможности применения дополнительных 
средств стимуляции работоспособности в детермини-
рованной системе организации тренировочного про-
цесса. Так показано, что применение дополнительных 
к тренировочным воздействиям средств является важ-
ным фактором стимуляции функциональных возмож-
ностей спортсменов [4]. В большей степени реализа-
ция этого подхода имеет отношение к применению 
внетренировочных воздействий. С учетом выражен-
ной специфики специальной деятельности в спор-
тивных танцах, применение специальных трениро-
вочных  средств стимулирующего типа могут иметь 
сходный эффект с внетренировочными воздействия-
ми [2]. Эти средства могут быть легко адаптированы 
в структуру спортивной подготовки в виде отдельных 
упражнений или оптимизированных режимов рабо-
ты. Можно предположить, что если применение до-
полнительных режимов двигательной деятельности 
со средней нагрузкой в комплексе с тренировочными 
занятиями с большими нагрузками в циклических 
видах спорта стимулирует функциональные возмож-
ности спортсменов, то их применение в системе спор-
тивной подготовки танцоров принесет существенный 
прирост работоспособности.

Проведенные исследования являются частью 

©  Ли Бо, 2010

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 работы – оценить изменения реакции карди-

ореспираторной системы под воздействием экспери-
ментальной программы средств в процессе контроль-
ного и экспериментального выполнения латинской 
программы соревнований в спортивных танцах. 

В процессе решения задач данной работы приме-
нялись следующие методы исследований: анализ и 
обобщение данных специальной литературы, анализ 
изменений реакции ЧСС в процессе выполнения 5 ви-
дов латинской соревновательной программы в спор-
тивных танцах; методы математической статистики. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
В основе программы, направленной на развитие 

функций кардиореспираторной системы лежали ре-
жимы двигательной деятельности, направленные на 
стимуляцию нейрогенного, «острого» гипоксического 
и ацидемического стимулов реакций. Использовался 
принцип последовательного увеличения нагрузки. 24 
спортсмена – 12 пар, были разделены на контрольную 
(n=12) и подготовительную группу (n=12). Спортсме-
ны контрольной группы специальную программу не 
применяли.

Общая характеристика программы средств 
тренировки, направленных на стимуляцию кар-
диореспираторной системы организма. Целью 



проблеми фізичного виховання і спорту   № 9 / 2010

43

первого этапа аэробной подготовки была активизация 
кардиореспираторной системы. Для того на перовом 
этапе программы, в каждом занятии спортсмены экс-
периментальной группы выполнили объем работы, 
который соответствовал оптимальной реакции орга-
низма на нагрузку. Оптимальная реакция организма 
на нагрузку  связана с достижением и поддержанием 
пиковых величин реакции ЧСС в ответ на увеличе-
ние интенсивности работы. Занятия были проведены 
утром, за 1,5-2,0 часа до основной тренировки. В пер-
вый, второй и третий день первого этапа применялись 
средства нейрогенной стимуляции; в четвертый, пя-
тый, шестой дни  средства «острой» гипоксической 
стимуляции кардиореспираторной системы.

На втором этапе сохранилась направленность тре-
нировочных средств, при этом, был увеличен объем 
упражнений в процессе занятия. Это стимулировало 
нарастание утомления и усиление реакции организма 
на воздействия.  В течение первого и второго дня за-
нятий проводилась коррекция интенсивности работы 
для оптимизации стабильности реакции ЧСС в те-
чение работы. Это важный критерий эффективности 
работы при преимущественном развитии аэробной 
функции [6]. Занятия были проведены в первой по-
ловине дня. Основные тренировочные занятия были 
проведены через 3,5-4,0 часа.

На третьем этапе программы аэробной подготовки 
танцоров дополнительно были применены длинные 
режимы равномерной работы, при которой стимуляция 
аэробного энергообеспечения проходила в условиях 
нарастающего утомления. Проведены тренировочные 
занятия, направленные на активизацию ацидемиче-
ской стимуляции кардиореспираторной системы орга-
низм танцоров. Эффективность стимуляции кардиоре-
спираторной функции в результате последовательного 
применения  условий реализации нейрогенного и аци-
демического стимулирования реакций показана в науч-
ной литературе [3]. Занятия были проведены с 10 до 
11 часов первой половины дня. С учетом глубины воз-
действия нагрузки на организм, основные тренировоч-
ные занятия были проведены во второй половине через 
5,5-6,0 часов. В первый и второй дни были применены 
условия реализации нейрогенной стимуляции кардио-
респираторной системы. В третий день режимы ней-
рогенной стимуляции кардиореспираторной системы 
были использованы в условиях  нарастающего утом-
ления в процессе циклической работы. В четвертый 
и пятый день спортсмены стимулировали мощность 
дыхательной реакции за счет реализации «острого» 
гипоксического стимула. Это создало предпосылки для 
увеличения эффективности комплексной стимуляции 
аэробного энергообеспечения в результате комплекс-
ного применения условий реализации нейрогенного и 
ацидемического стимулов реакций.

Длительность четвертого этапа программы – 12 
дней. Эти дни включали 9 дней экспериментальной 
работы и 3 дня специальной тренировочная работа 
танцоров. В этой части программы были примене-
ны 3 дневные блоки тренировочных занятий. Целью 
этапа было достижение максимального кумулятивно-

го эффекта применения однонаправленных средств 
стимуляции работоспособности в течение 3 дней и 
кумулятивного эффекта четвертого цикла подготов-
ки. Занятия были проведены с 10 до 12 часов первой 
половины дня. Объем специальной работы танцоров 
был снижен. Отрабатывались специфические элемен-
ты подготовки танцоров. 

В первый, второй и третий день (первый блок) ис-
пользовались средства для увеличения нейрогенной 
стимуляции функций организма. В третий день сти-
муляция проводилась в условиях нарастающего утом-
ления в процессе выполнения циклической работы. В 
четвертый день проводилась специальная тренировоч-
ная работа танцоров. В пятый, шестой и седьмой день 
(второй блок) были реализованы условия «острой» 
гипоксической стимуляции кардиореспираторной 
системы. На восьмой день проводилась специальная 
тренировочная работа танцоров. Третий блок занятий 
предполагал комплексное применение нейрогенной 
(9 день), «острой» гипоксической (10 день) и ациде-
мической (11 день) стимуляции кардиореспираторной 
системы спортсменов. На двенадцатый день были 
проведены контрольные измерения.

Анализ срочных адаптационных реакций кар-
диореспираторной системы в процессе выполнения 
соревновательной программы танцоров. Изменения 
реакции кардиореспираторной системы танцоров экс-
периментальной группы был проведен в результате 
оценки изменений мощности, устойчивости и кинетики 
реакции ЧСС. Эти данные схематически представлены на 
рисунках 1 и 2. 

Реакция ЧСС является интегральным показателем 
изменений кардиореспираторной системы под воздей-
ствием тренировочных средств. Кроме этого, измере-
ние ЧСС является наиболее доступным и информатив-
ных средством оценки изменений аэробной функции 
организм при моделировании соревновательной дея-
тельности во многих видах спорта [1], в том числе в 
спортивных танцах [5]. Для оценки изменения реакции 
танцоров экспериментальной и контрольной групп был 
проведен анализ динамики ЧСС в процессе моделиро-
вания соревновательной деятельности танцоров латин-
ской программы. В процессе специального тестирова-
ния танцоры выполнили  пять танцев самба, ча-ча-ча, 
румба, пасадобль, джайв. Длительность каждого танца 
составила 120,0±15 с, длительность интервала отдыха 
была 5 мин. Для стандартизации измерений были ис-
пользованы критерии среднего показателя ЧСС, кото-
рый соответствовал уровню МПК и порогу анаэроб-
ного обмена (ПАНО). Изменения реакции ЧСС были 
проанализированы относительно интенсивности рабо-
ты, которая проходила в зоне максимизации аэробной 
функции организма. Оценивались возможности спор-
тсменов достигать величин реакции близких к МПК в 
каждом виде программы. При этом оценивалась спо-
собность многократно поддерживать устойчивость 
достигнутых величин реакции в зоне интенсивности 
близкой ПАНО в условиях одного танца. 

В результате сравнительного анализа начального и 
конечного тестирования, были получены различия ди-
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намики реакции ЧСС (рис. 1). В начальной части экс-
перимента у спортсменов отмечено отсутствие устой-
чивости ЧСС. На рисунке видно, что в спортсмены в 
течение одного танца достигали пиковых показателей 
реакции кардиореспираторной системы. Однако устой-
чивость этой функции не зарегистрирована. Тенденция 
к устойчивости функции отмечена только при достиже-
нии уровня интенсивности реакций на уровне ПАНО. 
Конечное тестирование танцоров экспериментальной 
группы показало достоверные изменения реакции кар-
диореспираторной системы в ответ на эксперименталь-
ную программу подготовки. Увеличилось количество 
пиков реакций в разных танцах. Отмечена устойчивость 
пиковых величин реакции ЧСС в процессе выполнения 
нескольких танцев. Необходимо отметить линейный 
характер увеличение реакции ЧСС, что подтверждает 
доминирующее влияние аэробной функции энергообе-
спечения работы.

На рисунке 2. представлены аналогичные измене-
ния реакции ЧСС у женщин экспериментальной груп-
пы. Представленные данные показывают достоверные 
изменения и положительную динамику реакции ЧСС 

в ответ на экспериментальную программу. Результаты 
начального тестирования не показали достоверных раз-
личий реакции спортсменов экспериментальной и кон-
трольной группы мужчин и женщин. 

После выполнения в течение месяца традиционной 
программы подготовки достоверных изменений реак-
ции кардиореспираторной системы у спортсменов кон-
трольной группы зарегистрировано не было.

Выводы.
Показана эффективность применения специфиче-

ских режимов двигательной деятельности в спортив-
ных танцах для стимуляции функций аэробного энер-
гообеспечения.

Линейный характер развертывания реакции ЧСС, 
способность к достижению максимальных величин 
реакций и их поддержанию в условиях нескольких 
видов соревновательной программы свидетельствует 
об усилении функции аэробного энергообеспечения и 
как следствие оптимизации физиологических свойств 
кардиореспираторной системы организма.

Применение программы тренировочных средств 
направленных на стимуляцию кардиореспираторной 

Рис. 1. Динамика ЧСС в модельных условиях латинской соревновательной программы  
в спортивных танцах спортсменов мужчин экспериментальной группы
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системы показали увеличение кинетики и устойчиво-
сти реакции ЧСС в условиях максимизации функции 
аэробного энергообеспечения при выполнении пяти 
танцев латинской программы соревнований в спортив-
ных танцах. Это сформировало условия увеличения 
специальной работоспособности за счет активизации 
функции компенсации нарастающих ацидемических 
сдвигов и развивающегося на этой основе утомления. 

Усиление реакции ЧСС за счет направленной сти-
муляции кардиореспираторной системы создает пред-
посылки для разработки режимов двигательной дея-
тельности (тренировочных средств) в основе которых 
лежит развитие мощности реакций аэробного энер-
гообеспечения, в том числе в условиях значительных 
ацидемических сдвигов.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем примене-
ния тренировочных средств в спортивных танцах.
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Рис. 2. Динамика ЧСС в модельных условиях латинской соревновательной программы  
в спортивных танцах спортсменов женщин экспериментальной группы
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Анотації:
Розглянуто ефективність тесту-
вання як методу контролю знань 
у процесі вивчення дисципліни 
«Теорія та методика фізичного 
виховання». У дослідженні при-
йняли участь 12 студентів. На-
ведено результати тривалого 
використання тестів у навчаль-
ному процесі . Показано вплив 
такого контролю знань на стан 
розвитку професійного мовлення 
майбутнього фахівця з фізичної 
реабілітації. Показано відмінності 
традиційного опитування знань 
та експериментального. Пред-
ставлено динаміку  розумової 
працездатності на занятті для 
кожного випадку.

Лошицкая Т.И. Анализ эффективности 
метода тестирования в учебном про-
цессе по спортивно-ориентированным 
дисциплинам. Рассмотрена эффектив-
ность тестирования как метода контроля 
знаний в процессе изучения дисциплины 
«Теория и методика физического воспита-
ния». В исследовании приняли участие 12 
студентов. Приведены результаты продол-
жительного использования тестов в учеб-
ном процессе. Показано влияние такого 
контроля знаний на состояние развития 
профессиональной речи будущего спе-
циалиста по физической реабилитации. 
Показаны отличия традиционной проверки 
знаний и экспериментальной. Представле-
но динамику умственной работоспособно-
сти на занятии для каждого случая.

Loshytska T.I. The analysis of efficiency 
of a method of testing in educational 
process on sports-oriented to 
disciplines. Efficiency of testing as quality 
monitoring of knowledge is construed during 
study of discipline «Theory and a technique 
of physical training ». 12 students have 
taken part in research. Results of duration 
use of tests in educational process are 
reduced. Influence of such surveillance of 
knowledge on a condition of development 
of professional speech of the future expert 
on a physical rehabilitation is exhibited. 
Differences of traditional examination and 
experimental are exhibited. It is presented 
dynamic of mental serviceability on 
exercises for each case.
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Аналіз ефективності методу тестування  
у навчальному процесі зі спортивно-орієнтованих дисциплін

Лошицька Т.І.
Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

Вступ.1

Введення незалежного зовнішнього тестування і 
орієнтація на європейську модель  освіти передбачає 
широке використання тестів для оцінювання знань 
не лише випускників шкіл, а й студентів. Тести зараз 
фігурують у всіх робочих та навчальних програмах, 
вони є не лише бажаними, а й обов’язковими.  

Скажімо, навчальна програма з теорії та методики 
фізичного виховання (ТМФВ) (базової дисципліни  у 
підготовці вчителів фізкультури та тренерів з виду 
спорту), запропонована до використання  у вищих на-
вчальних закладах відповідного профілю групою висо-
коавторитетних авторів ( проф. Круцевич Т.Ю., Шиян 
Б.М., Давиденко О.В. та ін..) передбачає тестування 
знань після кожного модуля. Такий підхід забезпечує 
своєчасне та швидке інформування викладача та сту-
дента про рівень знань та конкретно (буквально) вказує 
на ті розділи та питання, які  потребують повторної 
уваги з боку викладача та студента [1, 4]. 

Але власний досвід викладацької роботи свідчить 
про те, що, можливо, у процесі підготовки майбутніх 
учителів цей метод слід використовувати дозова-
но і не зловживати загальними тенденціями. Мова 
йде про той прошарок  фахівців, які, перш за все, у 
професійній діяльності мають володіти «даром тлума-
чення» – вміти доступно, цікаво та професійно вис-
ловлювати   думки, трактувати теоретичні положення, 
робити практичні зауваження тощо [1, 4, 5]. 

На думку Т.Ю. Вахрушевої [2]: «В сучасних умовах 
викладачі повинні використовувати активні методи 
навчання, щоб студенти стали справжніми суб’єктами 
навчання». Необхідно зазначити, що тестування у 
«чистому» вигляді не завжди і не для всіх студентів є 
активним методом навчання, а його повсякденне ви-
користання у процесі підготовки педагогів та тренерів 
ще потребує належного обґрунтування [1, 2, 5].  

©  Лошицька Т.І., 2010

Дослідження виконано згідно плану науково-
дослідної роботи кафедри «Фізичної реабілітації та 
здоров’я людини» на 2008 -2009 н.р. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – аналіз ефективності методу 

тестування у навчальному процесі зі спортивно-
орієнтованих дисциплін.

Предметом нашого дослідження став рівень знань 
(якість) з дисципліни ТМФВ. 

Об’єктом дослідження стали методи та форми 
опитування для  виявлення рівня  знань студентів з 
профілюючої дисципліни.

Організація та методи дослідження. Дослідження 
було проведено на базі відкритого міжнародного 
університету розвитку людини України (ВМУРоЛ) 
(Кременчуцька філія). У дослідженні прийняли участь 
студенти 3 курсу денної форми навчання за спряму-
ванням «Фізична реабілітація» у кількості 12 чоловік.

Методи дослідження:
вивчення літературних джерел;• 
бесіди та опитування викладачів і студентів;• 
вивчення успішності студентів за журналом академ-• 
групи;
коректурна проба Анфімова;• 
методи математичної статистики.• 

Завдання  дослідження.
Провести оцінку знань студентів за  усним опиту-

ванням, письмовим опитуванням,  традиційними те-
стами та за комплексними завданнями.

Порівняти отримані результати.• 
Проаналізувати переваги та вади кожного підходу.• 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Першу половину семестру для контролю на 

семінарських заняттях ми використовували традиційні 
за формою та змістом тести, запропоновані нашими 
колегами із НУФВСУ (кафедра ТМФВРіОФК). Занят-
тя планувалося так , як представлено в  табл.1).
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Використовувані тести традиційно передбачали 
вибір правильної відповіді із  4-х вже сформульованих 
та запропонованих варіантів. 

Середній бал групи складав від 8,3 до 8,8 бала за 
12-бальною шкалою. Оцінки «незадовільно» були 
відсутні. Робота з тестами продовжувалась.

Однак, по закінченню першого модуля комісією 
із базового ВНЗ було проведено перевірку знань. 
Контрольна робота з цією метою була складена не 
за тестами, як ми звикли, а традиційно: із 3 запи-
тань, на які студенти мали самостійно сформулювати  
відповідь та навести приклад із практики ФВ. Напри-
клад: «Дайте визначення…..», «Сформулюйте при-
клад освітніх задач уроку…» тощо.  Тобто, студенти 
мали самостійно від першого до останнього слова 
сформулювати відповідь на запитання». Перевірка 
робіт виявила наступний рівень знань: у групі були 
присутні  бали від  3 до 8. Таким чином, середній бал 
групи становив 5,8. 

Очевидно, що  порівняння оцінок вийшло не на 
користь викладача та студентів. Аналіз ситуації про-
водився шляхом власних логічних висновків та опи-
туванням колег-викладачів. Спільна думка, яку висло-
вили 100% викладачів-респондентів, була наступною: 
анкетування як метод опитування «гальмує» розви-
ток професійного мовлення, не сприяє збагаченню 
лексичного запасу майбутнього фахівця [1, 5], тому 
сформулювати відповідь самостійно, а не вибрати із 
списку, як в тестуванні, студентам стало не під силу. 

Далі було запропоновано методику, яка б задо-
вольняла і вимоги предметної комісії щодо якості 
знань, і була цікава студентам, стимулювала розу-
мову працездатність, сприяла засвоєнню навчаль-
ного матеріалу, враховувала та ліквідувала виявлені 
недоліки. З урахуванням названих вимог  було розро-
блено експериментальні картки до семінарських за-
нять, які містять і блок тестів, за темою, що вивчається 
та вивчалась на попередньому занятті, і завдання, які 
передбачають розвиток лексики та зв’язного твор-
чого викладення  вивченого матеріалу, і завдання із 
співставленням понять для виявлення спільного та 

відмінного між ними. При складанні карток ми вико-
ристовували тести, що запропоновані та апробовані 
кафедрою ТМФВРіОФК (НУФВСУ, м.Київ) та сучасні 
посібники-практикуми  з ТМФВ  українських  (Л. 
Сергієнка) та російських авторів (Ж. Холодова та В. 
Кузнєцова).  До картки було включено  завдання  із ви-
могою закінчити речення, підібрати визначення до за-
пропонованого терміна, і  1 – 2 завдання, де потрібно 
самостійно сформулювати визначення (додаток А). 
Такий підхід, на нашу думку мав ліквідувати виявлені 
недоліки із розвитку мовлення.

Наступний «зріз» знань   продемонстрував що: 
середній бал групи за результатами 5 семінарських 
занять залишився майже незмінним 8,7 бала, однак 
цього разу він практично співпав із балом, отрима-
ним за контрольну роботу з модуля, яку запропону-
вала комісія – 8,4 бала. Динаміка за останньою склала 
близько  2,6 бала, що дозволило групі піднятися на 
один  рівень вверх до відмітки «добре». 

На підставі вищесказаного можна вважати такий 
підхід більш ефективним і прийнятним для викори-
стання у практичній роботі викладача. Однак, «…нау-
ка починається там, де починається статистика», тоб-
то свою позицію слід обґрунтувати з наукової  точки 
зору. Тому і було проведено експеримент, метою якого 
було вивчення динаміки розумової працездатності 
протягом семінарських занять, організованих за 
різними підходами: 

традиційним  (усне та письмове опитування); • 
та експериментальним, запропонованим нами (із • 
використанням карток).     

Суть робочої гіпотези полягала у наступному: 
було зроблено припущення, що експериментальний 
підхід призводить до більшої концентрації уваги, 
вимагає самостійності у формулюванні визначень, 
характеризується підвищеною емоційністю, прагнен-
ням набрати якомога більше правильних відповідей  і,  
тому сприяє  підвищенню розумової працездатності 
та її підтриманню протягом заняття. Для вирішення 
поставлених задач було використано коректурну про-
бу Анфімова (табл. 2).

Таблиця 1
Структура та зміст  досліджуваного семінарського заняття

Вид роботи Тривалість роботи, хв
Вступна  частина

Заповнення журналу, перевірка відвідуваності,  самостійний повтор пройденого 
матеріалу за конспектом   

10

Основна частина
Ознайомлення студентів із структурою тестів та порядком заповнення картки 
тестування 

2 – 3

Робота з тестами – 12 тестів ( по 1 балу за кожну правильну відповідь) 20 – 25
Колективна перевірка результатів 10 – 15
Письмова робота над помилками 10
Підрахунок балів 1 – 2
Повторне усне опитування   10 – 15

Заключна частина
Підведення підсумків заняття, д/з 5 – 7
Усього хвилин 75 – 80
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Додаток А
Карта   контролю знань (модуль № …) з дисципліни ТМФВ
студента (студентки) групи  _____    П.І.Б.________________________________________
Дата тестування___________________________________ Початок о _______________

 Завдання №1
До блоку тестів входить 12 запитань,  до кожного з яких пропонується по 4 варіанти відповіді. Виберіть 

правильну відповідь та внесіть її до таблиці 1.  
1. Вид виховання, специфічним змістом якого є навчання руховим діям, виховання фізичних якостей, 

оволодіння спеціальними фізкультурними знаннями і формування свідомої потреби у фізкультурних занят-
тях, називається:

Фізичною культурою
Фізичною підготовкою
Фізичним вихованням
Фізичною освітою   і т.д.

Таблиця 1
Карта відповідей   

№ запитання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 К-сть 
балів

№ відповіді

Завдання №2
У другій колонці таблиці 2 подано основні поняття ТМФВ, в третій – їх визначення у довільному порядку. 

Необхідно дати (знайти у 3-й колонці) правильне визначення кожному терміну і записати номер відповіді у 
першу графу (тобто, 1 чи 2 і т.д.).  

Таблиця 2
Номер 

відповіді Термін (поняття) Визначення
Фізична освіта 1.Історично зумовлений ідеал фізичного розвитку і фізичної 

підготовленості, що оптимально відповідає вимогам життя
Виховання 
фізичних якостей

2.Процес становлення, формування і подальшої зміни протягом жит-
тя морфофункціональних показників організму і основаних на них 
фізичних здібностей.

Фізична 
підготовка

 3.Власне змагальна діяльність, спеціальна підготовка до неї, а також між 
людські стосунки і норми, їй притаманні

Фізичний  
розвиток

4.Процес формування у людини рухових умінь та навичок, а також  пере-
дача спеціальних фізкультурних знань

Фізична 
досконалість

5.Процес виховання фізичних якостей і оволодіння життєво важливими 
рухами

Спорт 6.Цілеспрямований вплив на розвиток фізичних якостей людини нормо-
ваними функціональними навантаженнями.

К-сть правильних відповідей ____________ Усього балів______________________________

Завдання №3
Дайте  визначення наступних понять.  
Основа техніки рухів – це___________________________________ і т.д.
Завдання №4
Запитання для повторення вивченого матеріалу:
Фізичне виховання – це __________ та ін…
К-сть правильних відповідей ____________ Усього балів_____________________________
Заповніть таблицю 3.  

Таблиця 3
Оздоровче значення фізичних 

вправ
Освітня роль фізичних вправ Вплив фізичних вправ на 

особистість

 К-сть правильних відповідей ____________ Усього балів_____________________________

Роботу закінчив (закінчила) о __________________         Підпис студента______________________  
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За цією таблицею спостерігається наступне: при 
майже однаковому рівні точності роботи у обох випад-
ках спостерігається втома і зниження працездатності  
( на 2,1% при р<0,05)  на традиційному семінарі, тоді 
як експериментальна методика  сприяє збільшенню 
продуктивності праці на 8%. 

Висновки.  
Широке використання тестів призводить до обме-

ження мовного спілкування між учасниками роботи 
(викладачем і студентом), неспроможності студента 
самостійно формулювати думки, робить проблема-
тичним розвиток професійного мовлення. 

Застосування традиційного підходу до організації 
контролю знань на семінарах  (усні та письмові 
відповіді на поставлені запитання) знижують 
емоційність занять та інтерес до них з боку студентів, 
які 100% прагнуть до використання тестів.

Поліпшенню ситуації з урахуванням недоліків 
попередньої роботи та побажань студентів можуть 
сприяти розроблені експериментальні картки занять. 
У наших дослідженнях використання карток сприяло 
підвищенню якості знань (на 2,6 бала), стимулюючи 
розумову працездатність ( на 8%).

Таблиця 2
Результати коректурної проби Анфімова 

 Методика Частина заняття Точність Продуктивність

Традиційна  
Початок 0,96 998,1

кінець 0,97 977,4

Експериментальна 
 

початок 0,97 994,3

кінець 0,97 1072,0

Динаміка традиц.        х2 – х1 
0,01 (1,03%) -20,7 (-2,1%)

Динаміка експер.        у2 – у1
0,0 (0%) 77,7 (7,81%)

Подальші дослідження планується спрямувати на 
розробку комплексних  карток контролю знань для 
інших навчальних спортивно-орієнтованих дисциплін 
та їх апробацію в умовах навчального процесу у ВНЗ.
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Анотації:
Розглянуто співвідношення між 
м’язовою діяльністю та реакцією 
серця при дозованому наванта-
женні. Наведено характеристики 
різних видів тестів для визначення 
рівня здоров’я студентів. У дослі-
дженні приймали участь 3 групи 
студентів по 17 чоловік у кожній. 
Наголошується, що рівень здоров’я 
може бути схарактеризовано дво-
ма компонентами: енергетичним та 
неенергетичним (інтеграційним) по-
тенціалом. Зазначено напрямки ви-
значення рівня здоров’я студентів. 
Показано співвідношення між ін-
тенсивністю (потужністю) фізичного 
навантаження та особливостями 
відповідної реакції за показником 
частоти серцевих скорочень.

Лошицкая Т.И. Результаты оценки  ин-
тегрального компонента здоровья сту-
дентов. Рассмотрены соотношения между 
мышечной деятельностью и реакцией серд-
ца при дозированной нагрузке. Приведены 
характеристики разных видов тестов для 
определения уровня здоровья студентов. В 
исследовании принимали участие 3 группы 
студентов по 17 человек в каждой. Под-
черкивается, что уровень здоровья может 
быть охарактеризован двумя компонента-
ми: энергетическим и неэнергетическим 
(интеграционным) потенциалом. Указаны 
направления определения уровня здо-
ровья студентов. Показано соотношения 
между интенсивностью (мощностью) физи-
ческой нагрузки и особенностями соответ-
ствующей реакции по показателям частоты 
сердечных сокращений.

Loshytska T.I. Results of an estimation 
of an integrated component of health 
of students. Parities between muscular 
activity and reaction of heart are construed 
at dosed loading. Performances of 
different aspects of tests for determining a 
level of health of students are reduced. 3 
groups of students took part in research on 
17 person in everyone. It is emphasized, 
that the level of health can be described 
by two components: in power and not 
power (integration) potential. Directions 
of determining of a level of health of 
students are specified. It is exhibited 
parities between intensity (capacity) 
of an exercise stress and features of 
corresponding reaction on parameters of 
frequency of cardiac reductions.

Ключові слова:
студенти, здоров’я, стан, компо-
нент, показник, тест, кореляція, 
інформативність.

студенты, здоровье, состояние, компо-
нент, показатель, тест, корреляция, ин-
формативность.

students, health, condition, component, 
parameter, test, correlation, informing.

Результати оцінки  інтегрального компонента здоров’я студентів
Лошицька Т.І. 

Кременчуцький державний  університет імені Михайла Остроградського

Вступ.1

Проблема здоров’я студентської молоді піднімаєть-
ся багатьма авторами. Дослідження рівня фізичного 
здоров’я – це проста процедура, яка доступна, прак-
тично, кожному фахівцеві – учителю, викладачу, тре-
нерові. На сьогоднішній день вченими названа досить 
велика кількість окремих показників, що характери-
зують рівень фізичного здоров’я індивіда. Авторами-
науковцями виявлено інформативність цих показників, 
їх взаємозв’язки і розроблено комплексні системи їх 
оцінки (експрес-системи) для більшої простоти і до-
ступності (С.М. Громбах, 1987; В.І. Бєлов, 1989; Г.Л. 
Апанасенко, 1992 та ін.) [1, 2, 5]. Переважна більшість 
авторів у своїх експрес-методиках пропонує використо-
вувати такі показники, як: довжина та маса тіла, життє-
ва ємність легенів(ЖЄЛ), частота серцевих скорочень 
(ЧСС) та їх співвідношення, що виражені в індексах: 
життєвому, силовому,  ваго-зростовому тощо. 

Найчастіше у публікаціях та дисертаційних робо-
тах  використовується експрес-методика Г.Л. Апана-
сенка [2]. Вона проста у використанні, не потребує 
спеціальної підготовки викладача, може бути здійсне-
на в рамках звичайного процесу фізичного виховання, 
не потребує складного обладнання. 

Переваги цієї методики над іншими очевидні: 
це єдина методика, яка виділяє «безпечний» рівень 

здоров’я індивіда, тобто такий, який є недосяжним 
для захворювань;

за результатами застосування методики можна 
виділити «групу ризику» – середній рівень здоров’я 
і проводити із її представниками профілактико-
оздоровчі заходи;

допомагає визначити, які саме засоби фізичного 
виховання і як (у якому режимі) слід спрямовувати їх 
на корекцію фізичного здоров’я тих, хто займається.

Іншими словами, методика добре відома і досить 
поширена. Однак, не у противагу цій методиці, а по-

©  Лошицька Т.І., 2010

ряд із нею з’явилася (несхожа на попередньо назва-
ні) методика відомих вчених Е. Булич та  І. Муравова 
[3]. Причина її появи (розробки) полягає в тому, що 
Е.Г.Булич та І.В.Муравов, в основному, поділяючи  
вищезгадані думки та поняття,  акцентують увагу на 
тому, що в своїй об’єктивній основі здоров’я пред-
ставлено двома компонентами енергетичним та не-
енергетичним (інтеграційним) потенціалом: „ … за 
рахунок цього потенціалу людина й живе, а зовсім не 
за рахунок того, що  в нього немає хвороби чи патоло-
гічних процесів ”, –  стверджують автори [3].   

Слід відмітити, що енергетичний компонент 
здоров’я вивчений  краще (Г.Л. Апанасенко, Наумен-
ко, 1988, 1992; Е.Г. Булич, І.В.Муравов, 1995, 1996 
та ін) [1,2,5]. Значно менше вивчений інтеграцій-
ний компонент [3,4]. При аналізі дослідницьких ро-
біт в області фізичного виховання та валеології  нам 
не зустрічались публікації чи статистичні дані, які б 
свідчили про  вивчення інтеграційного компоненту 
здоров’я у будь-якої категорії населення. Складність 
самого об’єкта  вимагає особливих підходів до його 
оцінки та, на нашу думку, не викликає сумнівів щодо 
актуальності його дослідження. 

Дослідження виконано у рамках плану науково-
дослідної роботи кафедри фізичного виховання КДУ 
на 2007 – 2009 н.р.  

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – вивчення  характеру співвід-

ношень  між м’язовою діяльністю та реакцією серця в 
кількісному показнику.  

Завдання дослідження:  
дослідити ефект впливу на організм, зокрема, • 
серцево-судинну систему, дозованого навантаження;
кількісно оцінити отримані показники;• 
спів ставити результати  дослідження  у різних • 
групах;
проаналізувати отримані дані;• 
оцінити інтеграційну  здатність організму.• 
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Методи дослідження. Для досягнення мети та ви-
рішення завдань дослідження ми застосували наступ-
ні методи:  

аналіз літературних джерел, • 
тест моторно-кардіальної кореляції (МКК);• 
методи математичної статистики, зокрема, коефіці-• 
єнти кореляції Пірсона, Кендала, Спірмена.  

Отже, для оцінки інтегрального компонента ін-
дивідуального здоров’я, як єдиний і основний ме-
тод дослідження,  використовувався тест моторно-
кардіальної кореляції (Булич Е., Муравов І., 1997) [3]. 

Організація  дослідження. Для проведення до-
сліджень було сформовано 3 групи по 17 чоловік у 
кожній: до першої увійшли юнаки, які за методикою 
Г.Л. Апанасенка мають «безпечний рівень» здоров’я, 
до другої – юнаки, які мають високий рівень фізич-
ної підготовленості, незалежно від рівня фізичного 
здоров’я, а до третьої  увійшли юнаки без відбору за 
будь-якими показниками.

Результати дослідження.
Тест моторно-кардіальної кореляції (МКК) – це 

найбільш простий варіант оцінки інтеграційних 
взаємозв’язків в організмі, він досліджує співвідно-
шення між інтенсивністю (потужністю) фізичного 
навантаження та особливостями реакції  ЧСС на це 
навантаження. 

Тест МКК не надто поширений, тому є необхід-
ність описати алгоритм та умови його виконання. В 
якості фізичного навантаження в цьому тесті може  
використовуватись будь-яка посильна стандартизова-
на  м’язова діяльність,  спроможна викликати вагомі 
зміни в ЧСС. У своїй роботі  ми використали 20 при-
сідань, виконаних за мінімальний відрізок часу.

У протоколі перед початком  виконання тесту фік-
сують вихідну ЧСС та вік ( років).

Із власного досвіду зауважуємо, що тест дає досто-
вірні результати за дотримання  наступних умов під-
готовки до нього та  техніки виконання (складено за 
рекомендаціями авторів тесту та за власним досвідом):

Дослідження слід проводити натщесерце або через 
2 години після легкого сніданку. Не можна проводити 
тестування, якщо йому передувало фізичне чи розу-
мове навантаження, або події, що супроводжувались 
емоційними переживаннями.

Навантаження  тесту повинно бути звичним, при-
родним для досліджуваних.  

Час виконання навантаження довільний, так щоб 
без надмірних зусиль, наприклад, найшвидше та рів-
номірно виконати 20 присідань.

Технічна підготовленість дослідника – коректне 
фіксування показників  ЧСС  в перші 10 с  після наван-
таження та в кожні 10-секундні інтервали відпочинку.  

Час відновлення  ЧСС визначається від моменту 
закінчення присідань до моменту, після якого двічі 
повторюється вихідна або більш низька ЧСС, що ви-
мірюється по 10-секундних інтервалах.

Прискорення ЧСС (%) визначається так:

(( ЧСС після навантаження – ЧСС до наванта-
ження)  х 100)/ ЧСС до навантаження.

Результатом тестування є отримання наступних 
пар показників:

ЧСС за 10с спокою – вік досліджуваного;• 
ЧСС за перші 10с відновлення – час відновлення в • 
секундах;
Час виконання навантаження, с – процент приско-• 
рення ЧСС.

За цими  парами показників обчислюється коефіці-
єнт їхньої кореляції за формулою Пірсона, наданою у 
першоджерелі [3, с.266].

Було розраховано за допомогою коефіцієнта коре-
ляції Пірсона взаємозв’язки  у вказаних парах та всі 
інші, можливі в рамках формули (кореляційна матри-
ця) (табл. ). Окремо було перевірено показники ще дво-
ма коефіцієнтами  –  Кендала та Спірмена.  Вони під-
твердили наявність значимої за Пірсоном кореляції. 

 За даними таблиці у всіх трьох групах юнаків спо-
стерігається прямий зв’язок між приростом ЧСС та 
показником ЧСС у перші 10 с відновлення.  Вважа-
ємо за необхідне акцентувати увагу на тому, що най-
міцніший зв’язок між цими показниками зафіксовано 
у юнаків контрольної групи ( r = 0,79), тоді як у 1-й 
та 2-й експериментальній групах він однаковий (r = 
0,61). У юнаків групи Е-2, що мають відмінну фізич-
ну підготовку, спостерігається статистично значимий 
прямий зв’язок між тривалістю відновлювального пе-
ріоду та показником ЧСС, зафіксованим у його перші 
10 с: чим вища ЧСС у перші 10 с відновлення, тим до-
вший відновлювальний період. Відсутність кореляції 
між віком юнаків і ЧСС у спокої, а також віком і часом 
відновлення може пояснюватись тим, що всі учасники 
тестування –  однолітки. Але для нас виявилось не-
можливим пояснити відсутність кореляції між інши-
ми показниками у всіх трьох групах. 

Оскільки групи сформовано за різними критерія-
ми, ми сподівалися, що результати тесту МКК також 
вкажуть на їх відмінність, особливо це стосується 
групи 1, до якої увійшли юнаки із більш потужними 
функціональними здібностями. Однак цього не ста-
лося. Провести якусь найпростішу градацію рівнів 
здоров’я, визначити „коридори” між рівнями за одер-
жаними даними також неможливо. 

Висновки.
Апробація тесту МКК дозволяє зробити  висновок, 

що він є складним у проведенні: займає багато робо-
чого часу (що унеможливлює його проведення в рам-
ках навчального часу), вимагає додаткової підготовки 
і дослідників і досліджуваних,  наявності   додаткових  
дослідників (помічників)  при одночасному тестуван-
ні декількох осіб.  

Застосування тесту МКК може бути  рекомендова-
но лише в індивідуальному порядку або за мінімаль-
ної кількості підготовлених учасників, а не в умовах 
масових досліджень. Можливо, доцільно було б вико-
ристовувати його у фітнес-клубах для оцінки індивіду-
альних  інтегральних здібностей організму в динаміці 
за схемою «міра впливу вправ – її ефект».

Подальші дослідження планується спрямувати на 
оцінку адаптаційного потенціалу студентів за мето-
дикою Р. Баєвського, що певною мірою, також вивчає 
пристосувальні здібності організму.
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Таблиця
Кореляційний аналіз показників тесту моторно-кардіальної кореляції  
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нт
 к

ор
ел

яц
ії

Показник
ГРУПИ

1 (n=17) 2 (n=17) 3 (n=17)

Х

Y

Вік,
років

ЧСС 
у 

перші 
10с

Час   
наван-
таж, с

Вік,
років

ЧСС 
у 

перші 
10с

Час на-
вантаж, с

Вік,
років

ЧСС 
у 

перші 
10с

Час 
наван-
таж, с

r
Пірсона

ЧСС 
спок, уд/

хв
r
р

0.15
0.56

0.26
0.32

-0.14
0.60

0,27
0,30

0,45
0,07

0,13
0,62

0,09
0,72

0,23
0,37

-0,09
0,74

Час 
відновл,с r  p

0.37
0.14

0.23
0.36

-0.31
0.22

0,22
0,41

0,60
0,01

-0,38
0,13

-0,05
0,86

0,35
0,17

-0,34
0,18

приріст 
ЧСС, % r  p

0.03
0.89

0.61
0.00

-0.18
0.48

-0,10
0,70

0,60
0,01

-0,33
0,19

-0,10
0,69

0,79
0,00

-0,35
0,17

x
Кендалла

ЧСС 
спок, уд/

хв
xр

0.08
0.80

0.18
0.51

-0.12
0.74

0,34
0,25

0,18
0,41

-0,06
0,80

0,14
0,56

0,19
0,32

-0,12
0,56

Час 
відновл,с xр

0.36
0.22

0.26
0.30

-0.30
0.41

0,18
0,51

0,47
0,02

-0,29
0,23

-0,03
0,90

0,31
0,09

-0,32
0,13

Приріст 
ЧСС, % x 0.03

0.90
0.57
0.00

-0.18
0.56

-0,02
0,93

0,57
0,01

-0,20
0,39

-0,17
0,46

0,66
0,00

-0,30
0,13

t
Спірмена

ЧСС 
спок, уд/

хв
t 
p

0.08
0.75

0.20
0.41

-0.13
0.61

0,39
0,12

0,25
0,30

-0,08
0,76

0,16
0,52

0,25
0,31

-0,15
0,54

Час 
відновл,с t 

0.38
0.13

0.32
0.20

-0.31
0.21

0,22
0,39

0,58
0,02

-0,33
0,18

-0,03
0,89

0,35
0,17

-0,40
0,11

Приріст 
ЧСС, %

t 
p

0.03
0.91

0.66
0.00

-0.20
0.42

-0,02
0,94

0,70
0,01

-0,21
0,40

-0,23
0,36

0,83
0,00

-0,39
0,11

Примітка. Дані потребують додаткового опрацювання. Жирним шрифтом виділено статистично значимі 
оцінки коефіцієнтів кореляції. З урахуванням малого об’єму вибірок,  застосовано також непараметричні ран-
гові кореляційні методи Кендала та Спірмена.
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пийская литература, 2005. – 195 с.
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Анотації:
Аналізуються праці з боротьби зі 
шкідливими звичками. З’ясовано 
тогочасні суспільні проблеми, 
вказано на причини їх виникнен-
ня. З’ясовано історико-соціальні 
умови виникнення проблеми 
формування здорового способу 
життя. Вказано на згубний вплив 
алкоголю на розвиток молодого 
організму. Відзначено, що під-
ростаюче покоління не володіє 
достатнім рівнем знань про спо-
соби збереження та зміцнення 
здоров’я. Показано, що на форму-
вання навичок здорового способу 
життя впливає діяльність людини: 
її прагнення досягти поставленої 
мети, реалізувати власні амбіції 
чи бажання. Виявлено практичні 
рекомендації щодо формування 
навичок здорового способу життя 
підростаючого покоління.

Лукьянченко Н.И. Антиалкогольная 
пропаганда как составляющая форми-
рования здорового образа жизни в на-
чале ХХ в.: историко-педагогический 
дискурс. Анализируются работы по борьбе 
с вредными привычками. Выяснены тог-
дашние общественные проблемы, указано 
на причины их возникновения. Выяснены 
историко-социальные условия возникно-
вения проблемы формирование здорового 
образа жизни. Указано на пагубное влияние 
алкоголя на развитие молодого организма. 
Отмечено, что подрастающее поколение 
не владеет достаточным уровнем знаний 
о способах сохранения и укрепления здо-
ровья. Показано, что на формирование 
навыков здорового образа жизни влияет 
деятельность человека: его стремление 
достичь поставленной цели, реализовать 
собственные амбиции или желания. Вы-
явлены практические рекомендации по 
формированию навыков здорового образа 
жизни подрастающего поколения.

Lukjanchenko M.I. Antialcoholic 
propaganda as essential part of the 
formation of health life in the beginning 
of XX century: historic and pedagogical 
analyses. Operations on struggle against 
harmful habits are analyzed. Then public 
problems are made out, is specified on the 
reasons of their rise. Historical and social 
conditions of rise of a problem formation 
of a healthy way of life are made out. It is 
specified on malign influence of alcohol 
on development of a young organism. It 
is noted, that the rising generation does 
not own a sufficient level of knowledge of 
ways of conservation and strengthening 
of health. It is exhibited, that formation of 
skills of a healthy way of life is influenced 
with activity of the person: his rushing to 
reach an object in view, to realize own 
ambitions or desires. Practical references 
on formation of skills of a healthy way of life 
of rising generation are detected.

Ключові слова:
здоровий спосіб життя, охорона 
здоров’я, шкідливі звички, анти-
алкогольна боротьба, освіта, 
виховання.

здоровый образ жизни, здравоохранение, 
вредные привычки, антиалкогольная борь-
ба, образование, воспитание.

health, health life, antialcoholic propaganda, 
bad habits, education, health protection.

Антиалкогольна пропаганда як складова формування здорового 
способу життя на початку ХХ ст.: історико-педагогічний дискурс

Лук’янченко М.І.
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка

Вступ. 1

В останні десятиліття проблема охорони здоров’я 
громадян України є одним з пріоритетних завдань со-
ціальної програми нашої держави. Адже майбутнє 
країни, її політичний, економічний та культурний роз-
виток залежать від ступеню її піклування здоров’ям 
нації, особливо підростаючого покоління. Важливим 
елементом є також уміння сформувати у молоді стійку 
мотивацію до здорового способу життя та здійснити 
комплекс здоров’язберігаючих заходів, спрямованих 
на усвідомлення ними цінності власного здоров’я та 
здоров’я оточуючих.

У процесі формування цього нового соціального за-
мовлення держави важливу суспільно-виховну функцію 
виконує освіта. Досягнення повноцінного розвитку лю-
дини в гармонії з навколишнім світом можливе лише за 
умови забезпечення неперервності освітньо-виховного 
впливу на особистість. Тому школа, громадські орга-
нізації, навчально-виховні заклади різних типів та рів-
нів ставлять перед собою завдання поліпшення стану 
здоров’я дітей, формування у них елементарних нави-
чок гігієни та здорового способу життя.

У сучасній науці з проблем збереження здоров’я 
напрацьовано багатий теоретичний матеріал (Н. Ва-
силенко [1], Д. Давиденко, Г. Куколевський, В. Па-
щенко [8]), досліджено етнопедагогічні традиції роз-
витку фізичної культури в Україні (Є. Приступа [9], 
С. Литвин-Кіндратюк [6]), висвітлено психолого-
педагогічні аспекти виховання здорового способу 
життя молоді (Т. Бойченко, В. Радул, В. Оржехов-
ська [7]). Водночас, аналіз праць сучасних дослідни-
ків вітчизняної педагогіки виявив недостатній роз-
гляд проблеми становлення формування здорового 

© Лук’янченко М.І., 2010

способу життя молоді в Україні та її історичної обу-
мовленості. Саме на шпальтах періодичних видань 
досліджуваного періоду знайшли яскраве вираження 
усі тогочасні суспільні й соціальні проблеми нації та 
спроби їх подолання за допомогою пропагування фі-
зичної та валеологічної культури, роз’яснення важли-
вості дотримання санітарно-гігієнічних навичок та їх 
прищеплення дітям, боротьби зі шкідливими звичка-
ми, особливо дитячим алкоголізмом тощо.

Робота виконана за планом НДР Дрогобицького 
державного педагогічного університету ім. І.Франка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є аналіз науково-публіцистичних 

праць педагогів, медиків, вчителів-практиків, со-
ціальних працівників, що з’являлися на сторінках 
періодичних видань початку ХХ ст., та з’ясування 
історико-соціальних умов виникнення проблеми фор-
мування здорового способу життя. У свою чергу, іс-
торіографічний аналіз джерел дасть можливість ви-
явити практичні рекомендації тогочасних науковців 
щодо формування навичок здорового способу життя 
підростаючого покоління, які матимуть виховну та 
практичну значущість і в наші дні.

Результати досліджень та їх обговорення.
На початку ХХ ст. на сторінках різних періодичних 

видань масово з’являються соціологічні дослідження 
та статистичні дані, що свідчать про незадовільний 
стан здоров’я українського населення, особливо серед 
дітей та молоді. З розвитком статистики, як окремої 
галузі науки, її дослідження відіграли значну роль для 
з’ясування передумов та наступного вивчення про-
блеми формування навичок здорового способу життя, 
оскільки за її допомогою було виявлено непомітні на 
перший погляд суспільні хвороби та негаразди такі 
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як: дитяча смертність та злочинність, алкоголізм та 
проституція, недотримання елементарних гігієнічних 
навичок та санітарних норм серед населення. Тому 
нагальними завданнями тогочасної школи у галузі 
здоров’язбереження стали боротьба зі шкідливими 
звичками, епідеміями, пропаганда санітарії та гігієни 
у школі та вдома.

Саме тому початок ХХ ст. характеризується зрос-
танням уваги не тільки педагогів та лікарів до проблем 
охорони здоров’я дітей, але й широкої громадськості, 
що миттєво відкликалася на наукові дослідження да-
них проблем та шляхи їх подолання [5]. У цей період 
розпочинається рух за формування поглядів на здоро-
вий спосіб життя як певну систему, метою якої було 
вирішення нагальних суспільних проблем щодо збе-
реження здоров’я усієї нації.

Зупинимося на основних питаннях охорони 
здоров’я, що піднімалися на сторінках періодичної 
преси окресленого періоду. На основі аналізу статей 
у найпопулярніших періодичних виданнях, які поши-
рювалися на території українських земель (“Світло”, 
“Рідна школа” “Свободное воспитание”, “Теория и 
практика физкультуры” тощо), можемо констатувати, 
що проблема алкоголізму, особливо серед учнівської 
молоді, була однією з найширше висвітлених тем. Ал-
коголізм вважався соціальним лихом, який різко галь-
мує суспільний прогрес та залишає глибокий слід у 
ньому в вигляді виродження наступних поколінь [10, 
с. 77]. Серед причин, які стимулюють алкогольну за-
лежність людей дослідники відзначають як соціальні, 
так і психологічні фактори, а також вказують на масо-
ве незнання населенням негативного впливу алкоголю 
на людський організм [4; 13]. 

До соціальних факторів, що сприяли розвитку ал-
коголізму в досліджуваний період, слід віднести ма-
сову міграцію сільського населення до промислових 
міст, зростання безробіття, відсутність мінімальних 
умов проживання, разючу класову відмінність, не-
впевненість у майбутньому тощо. Сукупність даних 
факторів стимулює людину до вживання алкоголю, 
який допомагає знати стрес, розслабитися. Хоча, звер-
таючись знову до даних статистики, дослідники при-
ходять до невтішних висновків: у стані алкогольного 
сп’яніння здійснюється найбільше крадіжок, зґвалту-
вань, убивств, самогубств [2, с. 11]. 

Поміж психологічних факторів вживання алкого-
лю І. Сажин виокремлює хибне уявлення людей про 
фізіологічну потребу людини в алкоголі, що має збу-
джуючу дію, надає сил та збільшує витривалість орга-
нізму [ 10, с. 79]. На його думку, під вплив алкогольної 
залежності легко попадають слабохарактерні люди, 
неврастеніки та ті, хто мають алкогольну спадковість. 
Важливим психологічним чинником алкоголізму є та-
кож і моральна та духовна невдоволеність людини. Ця 
невдоволеність, з одного боку мотивує психологічно 
сильну людину до розвитку та самовдосконалення, а з 
іншого – сприяє алкогольній залежності у слабохарак-
терної, неврівноваженої людини.

До психологічних причин слід віднести й прагнен-
ня молоді наслідувати дії старших. У цьому і виявля-

ється, зокрема і те, чому саме інтелігенція повинна 
подавати приклад молоді, а особливо у чому полягає 
величезна роль впливу прикладів батьків, родичів, 
друзів, вчителів. З даних положень автор робить до-
волі парадоксальний висновок, що саме школа та 
сім’я слугують одним із джерел дитячого алкоголіз-
му, оскільки не володіють базовими знаннями про не-
гативний вплив алкоголю та не проводять антиалко-
гольної пропаганди [10, с. 80].

Окрім критичних статей у пресі про негативний 
вплив алкоголю на організм людини у досліджуваний 
період з’являється ряд брошур для вчителів та без-
коштовних додатків до журналів для самовиховання, 
в яких друкуються методичні рекомендації щодо бо-
ротьби з алкоголізмом у школі та сім’ї. Важливим еле-
ментом цих досліджень стає виявлення негативних 
наслідків, до яких може призвести надмірне вживання 
алкоголю, особливо в юному віці. 

У праці І. Горбунова-Посадова чітко виокремлено 
основні негативні наслідки вживання алкоголю: вплив 
на ріст дитячого організму, зниження імунітету, пра-
цездатності, порушення травлення та терморегуляції 
організму, а також порушення розумової діяльності 
та неадекватне сприйняття навколишнього світу [ 4, 
с. 19]. У своїй “Азбуці тверезості” науковець наводить 
також і приклади з життя, щоб переконливо довести 
правильність власних висновків. Зокрема, аналізуючи 
шкідливий вплив алкоголю на ріст людини, він прово-
дить експеримент на рослинах. Поливаючи рослини 
алкогольною сумішшю на протязі кількох тижнів, було 
виявлено, що алкоголь заважає утворенню хлорофілу, 
без якого неможливе існування рослин. Проводячи 
аналогію, автор доходить висновку, що і дитячий ор-
ганізм не може повноцінно розвиватися під впливом 
алкоголю, який сприяє уповільненню його росту.

Автор також зосереджує увагу на негативних на-
слідках алкоголізму не тільки для кожної окремої лю-
дини, але й для суспільства та держави. І. Горбунов-
Посадов, аналізуючи статистичні дані, вказує на те, 
що щорічно люди витрачають більш ніж один міліард 
рублів на алкогольні вироби, що є однією з причин на-
родної бідності [4, с. 27]. Держава також витрачає зна-
чну суму грошей на утримання жебраків, убогих, ма-
лолітніх злочинців та сиріт, батьки яких у більшості 
вживали алкоголь. Багато виробничих травм стаються 
у стані алкогольного сп’яніння, а держава, у свою чер-
гу, опікується такими людьми. Тому обов’язком кож-
ного громадянина є допомагати власним прикладом 
іншій слабшій людині для покращення умов життя 
усього народу.

Як показав аналіз тогочасної літератури, шкідли-
вий вплив алкоголю на людський організм був ви-
знаний як лікарями, педагогами, громадськістю, так і 
міністерством та урядом. Перед суспільством постало 
нове важливе питання: боротьба з алкоголізмом. За-
рубіжний досвід вказував, що боротьба з цим явищем 
лише на законодавчому рівні, зокрема заборона вжи-
вання та продажу алкоголю, приведе тільки до тіньо-
вих грошових махінацій та нелегальних способів ви-
робництва і збуту. 
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Через надмірне вживання алкоголю країною поши-
рювалися різні хвороби, що приводили до летальних 
випадків; у школах навчалася велика кількість розу-
мово відсталих дітей; тюрми переповнювалися людь-
ми, які вчинили злочини у нетверезому стані тощо. У 
пресі лунали неодноразові заклики до боротьби з ал-
коголізмом, як соціальним злом, проявлялося енергій-
не прагнення передових верств населення виступити 
на захист збереження здоров’я людини від шкідливих 
звичок.

Пильна увага широкого загалу до даної проблеми 
сприяла науковцям у пошуку шляхів боротьби з ал-
коголізмом, важлива роль в якій відводилася сім’ї та 
школі. Педагоги вважали, що саме школа, за підтримки 
батьків, повинна проявляти ініціативу в антиалкоголь-
ній боротьбі шляхом створення спеціальних антиал-
когольних товариств, читання роз’яснювальних лек-
цій, пропаганди здорового способу життя. Виховний 
вплив подібних заходів на формування особистості, 
повинен стати рушійною силою, що може змінити не 
тільки долю окремої людини, але й цілого народу.

Окремі педагоги відстоювали думку про необхід-
ність створення антиалкогольного курсу в школах [3; 
11]. Вони вказували на необхідність проведення окре-
мих бесід про шкідливий вплив алкоголю з учнями, 
оскільки до цього часу школа не надавала належної 
уваги цим “делікатним” питанням, піддаючи, тим 
самим, молодь виховному впливу середовища, яке і 
штовхало її на шлях оволодіння шкідливими звичка-
ми. Вирішальне значення у формуванні поглядів і по-
ведінки людини залежить від виховання, особливо в 
роки дитинства та юнацтва. Від виховання залежить й 
інтелектуальний розвиток особистості, а інколи люд-
ські бажання, пристрасті, звички є сильнішими, ніж 
настанови розуму. Тому основними завданнями вихо-
вання дитини в тогочасній школі повинні бути при-
щеплення дитині добрих звичок, вироблення сильно-
го характеру, привчання дітей до громадського життя 
та колективної праці, плекання народної свідомості й 
культури.

Одним з важливих аспектів педагогічної шкільної 
практики у досліджуваний період було релігійне вихо-
вання молоді. Тому деякі науковці розглядали можли-
вість поєднання навчання тверезості поряд з релігій-
ним вихованням, оскільки такий метод, побудований 
на засадах християнської етики та загальнолюдських 
цінностей, дасть можливість глибше проникнути у 
серця дітей [12, с. 3].

Важлива роль у вирішенні окресленої проблеми від-
водилася народному учителю, оскільки “дело учителя 
воспитывать, а преподавание алкоголизма хорошее 
средство для воспитания и воли, и нравственности, и 
ума”. [11, с. 98] Тому вчитель повинен слугувати взі-
рцем для учнів, уміти їх зацікавити, привернути увагу 
до проблеми. Проводячи бесіду, учитель повинен також 
використовувати “живе слово”, щиро спілкуватися з ді-
тьми, а не сухо викладати матеріал. Завданням школи 
у боротьбі з алкоголізмом було, насамперед, поперед-
ження цього явища шляхом пояснення його негативно-
го впливу на людський організм.

Спеціальні товариства боротьби з алкоголізмом у 
школах створювалися за аналогією до зарубіжних, до-
свід роботи яких широко висвітлювався на сторінках 
вітчизняних періодичних видань. Основною метою 
антиалкогольних товариств, що існували на теренах 
нашої держави, було вберегти молодь та підростаюче 
покоління від негативного впливу алкоголю. Кожне 
товариство мало власний статут, в якому були пропи-
сані основні його положення та завдання. 

Аналізуючи статут антиалкогольної організації 
“Зоря”, необхідно зауважити, що її пріоритетним за-
вданням було не боротьба з алкоголізмом, а переорієн-
тація молоді на моральні цінності та турботу про влас-
не здоров’я. [2, с. 20]. Заняття різноманітними видами 
спорту, екскурсії, музика, мистецтво стали визначаль-
ними факторами боротьби з шкідливими звичками 
серед молоді. Предмети засідань організації ділилися 
на дві групи. До першої входили підготовка наукових 
рефератів та доповідей, дискусії та читання наукової 
літератури, до іншої – дружня бесіда, виконання му-
зичних, драматичних або сатиричних творів.

Слід відзначити, що подібні громадські антиалко-
гольні об’єднання доволі часто засновувалися на базі 
школи, оскільки основними її членами ставали педа-
гоги та місцева інтелігенція, що розуміла важливість 
створення спеціальних організацій для формування 
навичок здорового способу життя саме у юному віці. 
Крім цього від претендента на роль вихователя у цих 
комітетах вимагалося добре володіння грамотою, чіт-
кість та логічність викладу прочитаного матеріалу, 
добросовісність та сумлінність, вміння підтримувати 
дисципліну тощо. Тому саме вчителі найкраще підхо-
дили на цю посаду. В обов’язки цих організацій також 
входили систематичні зустрічі з батьками, метою яких 
були профілактичні бесіди щодо шкідливого впливу 
алкогольних напоїв на дитячий організм та залучення 
батьків до виховання тверезого способу життя молоді.

На основі аналізу тогочасних зарубіжних джерел 
з питань антиалкогольного руху, вітчизняний педагог 
А. Верниус доходить важливого висновку: найкращим 
способом проти різних видів шкідливих впливів того-
часного суспільства на формування особистості слід 
визнати необхідність посилення уваги дітей до фі-
зичних вправ, гімнастики та спортивних ігор [3, с. 6]. 
Саме фізична культура є основою збереження здоров’я 
та пропагандою здорового способу життя.

Висновки. 
Отже, формування поглядів на здоровий спосіб 

життя ставало обов’язковою нормою не тільки 
навчальних закладів, а й громадських організацій. 
Укладання підручників та методичних рекомендацій 
щодо вирішення проблеми охорони здоров’я дітей, 
зокрема боротьби з алкоголізмом, стало нагальною 
потребою даного періоду. Майже всі наукові 
дослідження вказували на згубний вплив алкоголю 
на розвиток молодого організму, тому й формування 
здорового способу життя було важливою справою для 
школи, сім’ї, громадських об’єднань.

Як видно з вищенаведеного, серед причин без-
відповідального ставлення молоді до здоров’я мож-
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на виділити такі: незнання особливостей свого роз-
витку; відсутність систематичної, цілеспрямованої 
просвітницької роботи в цьому напрямі, відсутність 
у дітей спеціальних знань, переконань у необхіднос-
ті додержання здорового способу життя, нездатність 
обмежити вплив руйнівних факторів, що призводять 
до втрати здоров’я. Підростаюче покоління не воло-
діє достатнім рівнем знань про способи збереження 
та зміцнення здоров'я, у них не сформовані навички 
здорового способу життя, багато хто не здатний оці-
нити вплив факторів навколишнього середовища на 
здоров’я людини.

На формування навичок здорового способу життя 
впливає діяльність людини: її прагнення досягти по-
ставленої мети, реалізувати власні амбіції чи бажан-
ня. У сучасних реаліях тривогу викликає несформо-
ваність у молоді стійкої мотивації на тривале, здорове 
життя. Невміння визначати мету, небажання організу-
вати власне життя поряд з проблемою неробства та лі-
нощів є одними з рушійних факторів вкорінення нега-
тивних звичок, що шкодять фізичному та психічному 
здоров’ю кожної людини.

Саме тому обов’язком кожного вихователя як у до-
сліджуваний період, так і на сучасному етапі є вивчен-
ня природи утворення людських звичок, бажань та 
прагнень особливо у ранньому віці. Боротьба зі шкід-
ливими звичками, що вже укорінилися, не завжди є 
під силу батькам чи вихователям. Сподіватися їх по-
долати моральними мотивами можна тільки тоді, коли 
вони знаходяться в стані прихованого бажання. Тому 
для сучасної педагогічної науки важливим елементом 
у формуванні гармонійно розвиненої особистості та 
здорової нації загалом є закладення основ навичок 
здорового способу життя на ранньому етапі розвитку 
дитини.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем пропаганди здоро-
вого способу життя. 
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Анотації:
Розглянуто вплив спеціально 
організованої рухової актив-
ності на формування цінностей 
індивідуальної фізичної куль-
тури студентів. В експерименті 
приймали участь 70 студентів. 
Заняття проводилися протягом 
навчального року в обсязі 4 го-
дини на тиждень. Представле-
но показники, що характеризу-
ють фізичну культуру людини. 
Визначено напрямки підви-
щення мотивації до духовного і 
фізичного самовдосконалення 
студентів. Встановлено рівень 
впливу занять на структуру та 
ієрархію ціннісних орієнтацій 
студентів.

Марченко А.Ю. Влияние специально ор-
ганизованной двигательной активности 
на формирование ценностей индивиду-
альной физической культуры студентов. 
Рассмотрено влияние специально организо-
ванной двигательной активности на форми-
рование ценностей индивидуальной физи-
ческой культуры студентов. В эксперименте 
принимали участие 70 студентов. Занятия 
проводились на протяжении учебного года 
в объеме 4 часа в неделю. Представлены 
показатели, которые характеризуют физи-
ческую культуру человека. Определены на-
правления повышения мотивации к духовно-
му и физическому самосовершенствованию 
студентов. Установлен уровень влияния за-
нятий на структуру и иерархию ценностных 
ориентаций студентов.

Marchenko A.U. The influence of special 
motor activity on the formation of 
individual physical culture of students 
values. Influence of the specially organized 
motive activity is considered on forming 
values of individual physical culture of 
students. 70 students took part in an 
experiment. Employments were conducted 
during a school year in a volume 4 hours 
in a week. Indexes which characterize the 
physical culture of man are presented. 
Directions of increase motivation to 
spiritual and physical self-perfection of 
students are certain. The level of influence 
of employments is set on a structure and 
hierarchy of the valued orientations of 
students.

Ключові слова:
рухова активність, фізична 
культура, особистість, якос-
ті, цінності.

двигательная активность, физическая 
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Вплив спеціально організованої рухової активності  
на формування цінностей індивідуальної  

фізичної культури студентів
Марченко О.Ю.

Полтавський університет економіки і торгівлі

Вступ.1

Специфіка фізичного виховання полягає в тому, 
що усвідомлена інформація стає мотивованим 
спонуканням до виконання фізичних вправ, 
використання природних факторів і формування 
такого способу життя, який сприяв би досягненню як 
особистих, так і суспільних цілей.

Спираючись на положення теоретиків фізичного 
виховання, фізична культура розглядається як діяльність, 
спрямована на формування самої людини. Будь-яка 
діяльність включає в себе мету, засоби, результат і сам 
процес діяльності, основами якої є формуюча мета, яка 
лежить не поза діяльністю, а у сфері людських мотивів, 
ідеалів, цінностей [1, 2-6, 7, 9-12].

Спонукати людину займатися спеціально організо-
ваною руховою активністю, яка не пов’язана на пря-
му зі здобуванням матеріальних благ, необхідних для 
життя, можуть потреби, які не мають задоволення у 
побуті, навчанні, трудовій діяльності, тобто у процесі 
занять спортом можна реалізувати свої фізичні зді-
бності, привернути до себе увагу завдяки спортивним 
досягненням, отримати визнання оточення, вдоскона-
лити свою фігуру, задовольнити свої амбіції, позбути-
ся емоційної пригніченості, стресу тощо. Оздоровчий 
ефект фізичних вправ виявляється у нових відчуттях: 
відчуття «м’язової радості», «відчуття води», «відчут-
тя м’яча». При виконанні циклічних вправ виробля-
ється гормон гіпофізу – ендорфін (гормон радості), 
що зменшує чутливість організму до стресів [8].

Для виховання і формування цінностей особис-
тої фізичної культури студента необхідні відповідні 
умови організації фізичного виховання і визначення 
його значимого статусу та іміджу в суспільстві. Проте 
вчені відзначають украй низький рейтинг цінностей 
фізичної культури в сучасному суспільстві.
©  Марченко О.Ю., 2010

Згідно з думкою авторів [1, 2, 3, 15, 16], необхідні 
кардинальні зміни щодо розуміння щодо розуміння 
суті фізичної культури на базі ширшого філософсько-
культурологічного підходу, що дає можливість зорієн-
тувати систему неспеціальної фізкультурної освіти на 
формування і відтворення людини в цілісній єдності 
тілесного і духовного.

Роботу виконано згідно зі «Зведеним планом 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культу-
ри 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 викладан-
ня дисципліни «Теорія і методика фізичного вихован-
ня» (номер держреєстрації 0106U010782). 

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

зичними вправами (спортивних чи фізкультурно-
оздоровчих) на формування ціннісних категорій фі-
зичної культури студентів для визначення шляхів 
підвищення мотивації до їх духовного і фізичного 
самовдосконалення.

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 
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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), па-
уерліфтингом (Е3). Заняття проводилися протягом на-
вчального 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 гру-
пи; всередині університету).

Можливість переходу з одного виду спорту в ін-
ший за бажанням у кінці семестру.

За умови систематичних відвідувань навчальних 
занять студент звільнявся від складання обов’язкових 
контрольних нормативів. Тестування фізичної підго-
товленості здійснювалося за бажанням студента, при-
чому він сам міг обрати рухові тести з ЗФП або виду 
спорту.

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

Аналіз результату опитування студентів на почат-
ку навчального року свідчить про різнобічності їх ін-
тересів у вільний час (табл. 1). Головною відмінністю 
відповідей студентів є місце спорту у загальному рей-
тингу (№ 6). 

У студентів, які обрали групу за певним видом 
спорту (Е1, Е2, Е3), зацікав леність спортом входить до 
п’ятірки пріоритетних видів їх занять. У студентів, які 
побажали залишитися у загальній групі, спорт займав 
11 місце. Серед головних розваг студентів на початку 
навчального року виділяються спілку вання з друзями, 
комп’ютерні ігри, перегляд телевізійних передач, від-
відування дискотек, слухання музики, зустрічі з ді-
вчиною. Дані інтереси характерні для основної маси 
молоді і свідчать про їх спосіб життя. У самій поста-
новці питання «Чим Ви займаєтеся у вільний час?» 
передбачено визначення найбільш важливих видів за-
нять, які викликають задоволеність та є метою діяль-
ності, для якої відводиться вільний час, може, навіть 
за рахунок корисних та важливих справ, які необхідно 
виконати (читання спеціальної літератури, підготовка 
до занять, допомога батькам тощо). 

Як ми вже з’ясували раніше, студенти експеримен-
тальних груп, окрім навчальних занять з фізичного 
виховання, відвідували секції за своїм видом спор-
ту. Тобто вони знаходили час у межах свого дозвіл-
ля займатися руховою активністю, яка приносила їм 
задоволення. Наприкінці навчального року заняття 
спортом входить до пріоритетних захоплень студентів 
експериментальних груп: у групі Е1 (футбол) перемі-
щується з 5-го на 2-ге місце, у групі Е2 (фітнес) зали-
шається на 4-му місці, у групі Е3 (пауерліфтинг) пере-
міщується з 1-го на 4-е місце, а у контрольній групі 
залишається на останніх місцях.

Протягом навчального року студенти займалися 
різними видами діяльності, однак організація вільно-
го часу здійснювалася добровільно та відображала їх 
інтереси та ціннісні орієнтири, з яких складався спо-
сіб життя. Повторне опитування наприкінці навчаль-
ного року може свідчити про деякі зміни життєвих 
пріоритетів юнаків, вірогідно, пов’язаних з умовами 
довколишнього середовища та переосмисленням ду-
ховних та соціальних потреб. 

У групі Е1 (футбол) на початку навчального року 
досить стійко відокремилась трійка пріоритетів: 1-е 
місце – «комп’ютерні ігри» (64 бали), 2-е– «спілку-
вання з друзями» (71 бал), 3-е– «заняття технікою» (76 
балів); 4-е– «вивчення іноземних мов»; 5-е – «заняття 
спортом».

Наприкінці навчального року на 1-е місце з безу-
мовною перевагою (38 балів) виходить заняття – «до-
помога батькам», яке не можна додати до розряду за-
хоплень, а слід характеризувати як моральну цінність, 
тобто той пріоритет, який примушує людину по іншо-
му будувати свій вільний час для того, щоб здійснюва-
ти і фізичну, і матеріальну допомогу родині. 

У групі Е1 «заняття спортом» у кінці навчального 
року перейшло на 2-е місце, що свідчить про досить 
стійкий інтерес студентів до занять футболом. 3-є міс-
це міцно займає «спілкування з друзями». 4-е місце 
посіло «слухання музики», а 5-е – «читання худож-
ньої літератури». Привертає до себе увагу тенденція 
зміщення інтересу «читання художньої літератури» у 
всіх експериментальних групах до рангу прифіктет-
них захоплень. Так, у групі Е2 «читання художньої лі-
тератури» займає 4–5-е місця, а у групі Е3 змістилося з 
11-го на 3-є місце; у групі К залишилося на 9-у місці. 

Позитивним фактором у групі Е1 можна назвати 
зниження інтересу до комп’ютерних ігор та перемі-
щення за рейтингом на 12-е місце, а також зниження 
рейтингу «захоплення телепередачами». Таким чином, 
у групі Е1 серед пріоритетних захоплень з’явилися 
культурні орієнтири, які пов’язані зі спортом, літера-
турою, музикою, малюванням, а також моральні, які 
пов’язані зі ставленням до батьків.

У групі Е2 (фітнес) на початку навчального року 
у пріоритетну групу захоплень входили такі види: 
«спілкування з друзями» (1-е місце), «допомога бать-
кам» (2-е місце), «зустрічі з дівчиною» (3-є місце), 
«заняття спортом» (4-е місце) та «відвідання диско-
тек» (5-е місце). Пріоритетна група захоплень, до якої 
ввійшли види занять («спілкування з друзями», «зу-
стріч з дівчиною», «відвідання дискотек»), які відо-
бражають соціальні комунікативні мотиви та бажання 
подобатися протилежній статі, вірогідно, визначили 
вибір групи фітнесу. Саме цей вид рухової активнос-
ті сприяє корекції фігури, робить людину привабли-
вішою. Наше припущення підтверджується аналізом 
опитування у кінці навчального року. На 1-е місце 
за рейтингом виходить інтерес до протилежної статі 
(«зустрічі з дівчиною»), якій, мабуть, і є стимулом до 
занять фітнесом. Значне зміщення інтересів просте-
жується у «захопленні комп’ютерними іграми» (№ 8) 
з 9-го на 12-е місце (зі 159 до 174 балів), «відвідання 
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церкви» з 16-го на 11-е місце (з 222 до 161 бала) та 
«читання спеціальної літератури» з 11-го на 9-е місце 
(з 201 до 153 балів), що можна визначити як позитив-
не явище.

У групі Е3 (пауерліфтинг) на початку навчально-
го року серед пріоритетних занять у вільний час вхо-
дить, як і в інших групах, «спілкування з друзями» 
(2-е місце), «заняття спортом» (1-е місце), «вивчення 
іноземних мов» (3-є місце), «перегляд телепередач» 
(4-е місце), «слухання музики» та «допомога бать-
кам» (5-6-е місця). У кінці навчального року також 
з’являються істотні відмінності структури захоплень, 
хоча серед пріоритетних  залишається «спілкування 
з друзями» (1-е місце), на 2-е місце переміщується 
«допомога батькам», з 11-го на 3-є місце – «читання 
художньої літератури»  (зі 136 до 93 балів), з 8-го на 
5-е місце – «гра на музичних інструментах». «Заняття 
спортом» хоч і входить до п’ятірки пріоритетів, але 
дещо знижує свій рейтинг з 1-го на 4-е місце (з 78 до 
99 балів). Позитивним фактом є зниження рейтингу 
«комп’ютерних ігор» з 12-го до 16-го місця (зі 142 до 
196 балів), тобто цей вид занять у групі Е3 знаходиться 
на найнижчому місці з усіх експериментальних груп, 
також падає рейтинг «відвідання дискотек» з 7-го міс-
ця (110 балів) до 13-го місця (140 балів).

У контрольній групі студентів коло інтересів пев-
ною мірою відрізняється вже тим, що «заняття спор-
том» не входило у межі їх пріоритетів (11-е місце). 1-е 
місце посідали  «комп’ютерні ігри», 2-е – «перегляд 
телепередач», 3-е – «слухання музики». У кінці на-
вчального року коло пріоритетних захоплень зміню-
ється не так суттєво. 

На скільки змінилися цінності, які виділяють студен-
ти різних груп у особистісних якостях людини, допома-
гає з’ясувати аналіз наступних досліджень (табл. 2). 

На початку навчального року у студентів груп Е1 та 
Е2 помітно були виражені такі ціннісні якості, як «то-
вариськість та комунікабельність», «інтелігентність», 
«уміння поводитися у товаристві» та «широке коло ін-
тересів». У групах Е3 та контрольній загальними пріо-
ритетами стали якості фізичної сили, «безкомпроміс-
ність» і «вміння досягати мету будь-якими засобами». 
Протягом навчального року виникли певні зміни, які 
свідчать про дещо іншу ієрархію ціннісних якостей. 

У групі Е1 (футбол) виділяються п’ять основних 
якісних характеристик особистості, які набирають від 
32 до 85 балів на початку і у кінці навчального року. 
На початку року ними є: «інтелігентність» та «широке 
коло інтересів» (39 балів), «товариськість та комуні-
кабельність» (62 бали), «вміння поводитися в товари-
стві» (70 балів), «оптимістичність та зваженість» (71 
бал), «уміння досягнути мети будь-якими засобами» 
(85 балів). У кінці навчального року перші чотири 
якості так і залишаються серед найбільш цінних, при 
цьому розбіжності у думках зменшуються. Привер-
тає увагу переміщення таких якостей, як «поступли-
вість і вміння змінювати свою точку зору» з 7-го міс-
та (105 балів) на 5-е (83 бали) та «досягнення мети 
будь-якими засобами» з 5-го на 6-е місце (з 85 до 105 
балів, тобто зниження одностайності щодо цінності 

цієї якості у людини). Можна відзначити, що протя-
гом навчального року змінилися ціннісні пріоритети 
моральних якостей студентів групи Е1, які займалися 
футболом. Студенти групи Е2 (фітнес) на початку на-
вчального року виділили ті ж чотири пріоритетні осо-
бистісні якості, що і у групі Е1 (футбол), але п’ятою 
якістю у них була «фізична сила», а шостою – «гарний 
одяг». Необхідно відмітити, що протягом навчального 
року не відбулося особливих змін у їх ціннісних ха-
рактеристиках особистості, крім того, що знизилася 
кількість балів цих якостей, що свідчить про більшу 
одностайність у їх виборі. Усі якості, які пов’язані з 
проявом жорстокості, безцеремонності, авантюризму 
тощо, не знаходять підтримки в експериментальних 
групах студентів, які займаються футболом та фітне-
сом, що, вірогідно, й обумовило вибір ними таких ви-
дів спорту. 

У групі Е3 студенти обрали пауерліфтинг, та вже 
на початку навчального року їх ціннісні якості осо-
бистості значно відрізнялись від попередніх груп. 
До п’ятірки пріоритетів увійшли: «фізична сила» (43 
бали – 1-е місце), «безкомпромісність» (80 балів – 2-е 
місце), «вміння досягнути мети будь-якими засоба-
ми» (87 балів – 3-є місце), «вміння підкорювати собі 
інших» (97 балів – 4-е місце), «оптимістичність і зва-
женість» (100 балів – 5-е місце). Такі бажані якості, 
мабуть, є стимулом для вибору силового виду спорту. 
Однак заняття спортом структуровані не тільки осво-
єнням техніки рухів, розвитком фізичних якостей, але 
і моральним вихованням, яке є важливою частиною 
фізичного виховання. Певним прикладом цього мо-
жуть слугувати ті зміни, які відбулися протягом року 
у групі студентів, які займаються пауерліфтингом: у 
них значно змістилася ієрархія цінностей. На 1-е міс-
це вийшла «гарна зовнішність» (зі 103 до 53 балів), 
2-е місце займають якості «товариськості та комуні-
кабельності» (зі 121 до 61 бала), на 3-у місці – «інте-
лігентність» та «широке коло інтересів» (зі 104 до 68 
балів), 4-е місце – «оптимістичність і зваженість» (зі 
100 до 78 балів), 5-е місце посідає «фізична сила» (зі 
43 до 91 бала). Усі якості, пов’язані з жорстокістю та 
агресивністю, перемістилися на останні місця.

У контрольній групі ціннісні якості особистості 
людини на початку навчального року оцінювались 
так, як і в групі Е3. У кінці навчального року пріорите-
ти суттєво не змінилися. Як і раніше, на 1-у місці за-
лишилася «фізична сила», але на 2-е місце змістилася 
цінність зовнішнього вигляду (зі 104 до 76 балів), на 
3-му залишилося «вміння досягнути мети будь-яким 
засобом», а 4–5-е місця поділили цінності «гарний 
одяг» та «уміння підкорити собі інших».

Таким чином, можна відзначити, що виховна 
функція спорту реалізується не тільки у розвитку фі-
зичних, але і морально-вольових якостей, що сприяє 
формуванню особистісних цінностей, які є орієнти-
ром в їх досягненні, які потребують відповідної орга-
нізації діяльності.

Додаткові заняття спортом сприяють підвищенню 
рівня неспеціальної фізкультурної освіти, виробленю 
понятійного апарату та основних термінів «фізична 
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культура» та «фізична культура індивіда». На початку 
навчального року студенти групи Е1, виділяючи якісні 
характеристики фізично-культурної людини, вказували 
такі ознаки (табл. 3): підтримка ЗСЖ (53 бали), заняття 
спортом (65 балів), регулярні заняття фізичними впра-
вами (80 балів), досягнення високого рівня фізичного 
здоров’я та його підтримка (83 бали), гармонійність 
фізичного і духовного розвитку (84 бали). Наприкінці 
навчального року ці ознаки доповнилися розумінням 
того, що людина з фізичними вадами (інвалід), намага-
ється підвищити свій рівень фізичної підготовки, тобто 
перетворює себе та перемагає хворобу, може вважати-
ся фізично-культурною людиною. Рейтинг цієї ознаки 
у групі Е3 (пауерліфтинг) перейшов на 2-е місце (з 92 
до 70 балів), а у контрольній групі залишився на одно-
му з останніх місць. Це може бути пов’язано з тим, що 
студенти, які займаються спортом, дивляться змаган-
ня інвалідів зі своїх видів, навіть беруть у них участь 
у якості волонтерів. Тому вони розуміють, які фізичні 
та моральні зусилля має проявити людина з обмежени-
ми можливостями, щоб виконати вправи, які і здоровій 
людині даються нелегко.  

Висновки.
Аналіз захоплень у вільний час студентів ІІ курсу, 

які займаються та не займаються спортом, дозволяє 
виділити деякі особливості, що виявляються на по-
чатку та наприкінці навчального року.

Вибір виду спорту для занять з фізичного вихо-
вання у навчальний та позанавчальний час, вірогідно, 
пов’язаний не тільки з інтересом до певного виду ру-
хової активності, але й з особистими мотивами само-
ствердження, бажання сподобатися протилежній статі 
через покращення зовнішнього виду (корекцію фігу-
ри), про що свідчить рейтинг захоплення «зустрічами 
з дівчиною» у групі Е2 (фітнес).

Заняття видом спорту у навчальний, а потім і поза-
навчальний час сприяє організації вільного часу, під-
порядкуванню пріоритетів та звільненню для цього 
спеціально відведеного часу за рахунок комп’ютерних 
ігор, перегляду телепередач.

Студенти експериментальних груп, які займаються 
різними видами спорту, наприкінці навчального року 
виділяють ціннісні пріоритети у проведенні дозвілля, 
які пов’язані з читанням художньої літератури, вивчен-
ням іноземних мов, захопленням музикою, допомогою 
батькам, що може бути пов’язано з тривалим спілку-
ванням у мікросфері, пов’язаній загальними інтереса-
ми, колективними діями (виступ на змаганнях), фізич-
ними навантаженнями, які потребують зміцнення волі, 
підтримки товаришів, підвищенням рівня фізичної під-
готовки та бажанням допомогти ближньому. 

Таким чином, можна відзначити, що виховна 
функція спорту реалізується не тільки у розвитку фі-
зичних, але і морально-вольових якостей, що сприяє 
формуванню особистісних цінностей, які є орієнти-
ром в їх досягненні, які потребують відповідної орга-
нізації діяльності.

Подальші дослідження за даною темою будуть ви-
вчати вплив занять спортом на самооцінку фізичного 
розвитку студентів ВНЗ.
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Анотації:
Розглянуто напрямки організації і 
методики проведення навчальних 
занять зі студентками. В експе-
рименті брали участь студентки 
17-20 років. Представлено кри-
терії формування типологічних 
навчальних груп на початковому 
етапі навчання плавання студен-
ток. Визначено ступінь зв’язку 
спадково обумовленої плавальної 
координаційної схильності з показ-
никами сформованості плаваль-
них умінь та навичок студенток. 
Доведено, що процес оволодіння 
руховими навичками піддається 
беззаперечному впливу консерва-
тивної спадковості індивіда.

Никольский А.Ю. Дифференцированный  
подход в формировании плавательных 
умений и навыков студенток. Рассмотрены 
направления организации и методики прове-
дения учебных занятий со студентками. В 
эксперименте принимали участие студентки 
17-20 лет. Представлены критерии форми-
рования типологических учебных групп на 
начальном этапе обучения плаванию сту-
денток. Определена степень связи наслед-
ственно обусловленной плавательной ко-
ординационной склонности с показателями 
сформированности плавательных умений и 
навыков студенток. Доказано, что процесс 
овладения двигательными привычками по-
двергается безоговорочному влиянию кон-
сервативной наследственности индивида.

Nikolskiy A.U. The differentiated approach 
in forming swimming abilities and skills 
of students. It is considered the directions 
of organization and methods of conducting 
of lessons with students. In experiment took 
part students of the 17-20 years old. The 
criteria of forming of typological educational 
groups are presented on the initial stage of 
teaching swimming of students. The degree 
of connection of the hereditarily conditioned 
swimming coordinating inclination is certain 
with the indexes of formed swimming 
abilities and skills of students. It is well-
proven that a process of capture motive 
habits is under unreserved influence of 
conservative heredity of individual.

Ключові слова:
диференційний підхід, координа-
ційна схильність, навчання, пла-
вання, уміння, навички, фактори.

дифференцированный подход, координа-
ционная склонность, обучение, плавание, 
умение, навыки, факторы.

differentiated approach, coordinating 
inclination, teaching, swimming, ability, 
skills, factors.

Диференційний підхід в формуванні  
плавальних умінь та навичок студенток 

Нікольський А. Ю.
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Вступ. 1

У практиці фізичного виховання, як і в педагогічно-
му процесі навчання плавання, існують певні відмін-
ності в організації і методиці проведення навчальних 
занять з різними категоріями людей. Ці розходження 
обумовлені педагогічними, соціально-психологічними 
факторами, а також анатомічними і психофізіологічни-
ми властивостями організму тих, які навчаються.

Однак, не зважаючи на достатню дослідженість 
питань впливу індивідуальних факторів на успіш-
ність навчання плавання, проблематика формування 
навчальних груп за морфо-функціональними та інши-
ми критеріями залишається актуальною, оскільки для 
процесу оволодіння спеціальними вміннями і нави-
чками є важливою і варіативною. 

Процес наукового пошуку з характерними оптимі-
заторськими тенденціями, не залишив поза увагою і 
питання диференціації в початковому навчанні пла-
ванню. Зокрема, особливостям диференційного під-
ходу до процесу навчання присвячені роботи групи 
дослідників (Котляров А. Д., 1988; Жуков Р. С., 1995; 
Мельникова Ю.А., 1999; Мухина Е. А., 1999; Новиков 
А. О., 2000; Лобанова Ю.О., 2007; Мельникова О.А., 
2007). Слід відмітити також, що останнім часом зрос-
ла кількість методологічних підходів, заснованих на 
застосуванні сучасних методів діагностики здібнос-
тей і подальшим диференціюванням учнів на групи 
для підвищення ефективності процесу оволодіння 
плавальними вміннями і навичками. Стає актуальним 
метод формування навчальних груп за принципом га-
баритного і компонентного варіювання [6].

Подібні тенденції є характерними для сучасного 
процесу формування плавальних умінь і навичок. Вони 
відображають загальногалузевий пошук шляхів оптимі-
зації процесу навчання в початковому плаванні, в якому 
диференціація стає основним інструментом, оскільки 
поділ на тимчасові динамічні групи є засобом враху-
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вання типового і відмінного в навчальних особливостях 
учнів. При цьому, критерієм диференціації контингенту 
виступають як загальноприйняті для теорії методики 
навчання фактори − стать і вік, так і інші фактори: тип 
будови тіла [2], різні морфофункціональні показники і 
фенотипічні ознаки [3, 6], індивідуальні здібності [4], з 
приводу використання яких у ролі критеріїв диференці-
ації немає однозначної думки серед науковців. 

Більшість дослідників вважають, що в організації 
навчального процесу у ВНЗ (вищому навчальному за-
кладі) слід враховувати такі індивідуально-типологічні 
особливості студентів, від яких найбільше залежить 
якість навчального процесу (здібності), а також такі, 
які стимулюють внутрішні механізми саморозвитку 
особистості (мотиви).

Отже, зважаючи на те, що диференціація навчання в 
плаванні на основі схильностей до оволодіння плаваль-
ними навичками є однією з важливих і невирішених 
проблем, а також у зв’язку із щорічним зниженням рів-
ня плавальної підготовки студенток, що вступають на І 
курс (Нікольська Н.Д., Нікольський А.Ю. 2006-2009), 
назріла проблема оптимізації навчально-виховного 
процесу в початковому навчанні плавання [4].

На сьогоднішній день в цій галузі накопився зна-
чний організаційний та методичний досвід. Історичні 
етапи становлення методики навчання руховим діям 
(Сєченов І.М., Павлов І.П., Бехтєрев В.М., Крестов-
ніков А.М., Бернштейн М.О., Анохін П.К., Гальперін 
П.Я., та ін.), а також роботи вчених-педагогів з навчан-
ня плавання (Васіл’єв В.С., 1961; Маслов В.І. 1965; 
Бутович Н.А., 1965; Булгакова Н.Ж., 1974; Макаренко 
Л.П. 1974; та ін.)обумовили формування методики на-
вчання спеціальних плавальних умінь і навичок.

Однак, слід відзначити, що існуючі методичні 
преференції, які беруться організаторами навчально-
виховного процесу у ВНЗ за основу, дуже різняться 
[3]. При цьому, іноді при побудові навчальних занять 
викладачами, тренерами та іншими фахівцями галузі 
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навчання плавання механізми взаємодії і співвідно-
шення спадкоємних і середовищних впливів на про-
цес формування рухових вмінь і навичок людини вза-
галі не враховуються. 

З нашої точки зору, знання і практичне викорис-
тання закономірностей функціонування механізмів 
нейромоторної діяльності людини являється необхід-
ною умовою для вдосконалення системи початково-
го навчання плавання. У зв’язку із цим, нами пропо-
нується використовувати координаційну особливість 
моторики нижніх кінцівок, як критерій диференціації 
навчальних груп. Це зумовлено тим, що зазначена ін-
дивідуальна схильність онтогенетично проявляється у 
формі рухів, характерних одному зі спортивних спо-
собів плавання: брас або кроль і пов’язана з двома ти-
пами утворення рушійних сил у плаванні: коливаль-
ним хвилеподібним і поштовховим [5].

Тема дослідження входить до тематичного плану 
науково-дослідних робіт НПУ ім. М.П. Драгоманова. 
Науковий напрям: „Теорія і технологія навчання та ви-
ховання в системі освіти”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є доведення необхідності ви-

користання диференційного підходу в процесі почат-
кового навчання плавання студенток 17-20 років, які 
не вміють плавати, з обов’язковим врахуванням спад-
ково обумовленої координаційної схильності до пла-
вальних рухів, як критерію формування типологічних 
навчальних груп.

Завдання дослідження: 
Визначити ступінь зв’язку спадково обумовленої 1. 
плавальної координаційної схильності з показни-
ками сформованості плавальних умінь та навичок 
студенток в процесі початкового навчання плавання 
з використанням диференційованого підходу. 
Обґрунтувати важливість використання спадково 2. 
обумовленої схильності до плавальних локомоцій, 
характерних одному зі спортивних способів пла-
вання (кроль або брас), як критерію формування 
типологічних навчальних груп на початковому 
етапі навчання плавання студенток 17-20 років, які 
не вміють плавати. 
Об’єкт дослідження – педагогічний процес, спря-

мований на навчання плавання студенток 17-20 років, 
які не вміють плавати.

Предмет дослідження – методика навчання техніці 
плавання з урахуванням спадково обумовлених коор-
динаційних схильностей (на прикладі способу брас).

Методи дослідження: 
Теоретичні1. : аналіз та узагальнення даних науково-
методичної літератури і емпіричних матеріалів нау-
кового дослідження. 
Емпіричні2. : педагогічне спостереження, аналіз 
підводної відеозйомки та кінограм, метод експер-
тних оцінок. 
Педагогічний експеримент3.  (формувальний). 
Статистичні4. : кореляційний та середньоста-
тистичний аналіз результатів дослідження, 
якісний і кількісний аналіз одержаних результатів 
дослідження.

Результати дослідження. 
На основі проведених нами раніше педагогічних 

досліджень [5] ми використали вроджену кінематич-
ну схильність до вживання учнем одного із двох видів 
плавальних координацій рухів ніг (поперемінний або 
одночасний поштовховий), як критерій формування 
типологічних навчальних груп. Таким чином, в ході 
експерименту весь контингент студенток, які не вмі-
ють плавати було умовно розподілено на контрольну 
і експериментальну групи. При цьому, до контроль-
ної групи увійшли студентки зі схильністю до кроля 
(експериментальна група складалась зі студенток із 
схильністю до плавання стилем брас). Навчальний 
процес було побудовано у відповідності з загально-
прийнятими положеннями методики початкового на-
вчання плавання, а також плавання способом брас, на 
основі теорії навчання руховим діям, з урахуванням 
принципів дидактики. 

Обидві групи навчались за єдиною, послідовною 
методикою, але першочерговим способом вивчення 
було обрано стиль брас. Причиною вибору даного 
способу стала його більша прикладність і практич-
ність. Заняття проводились за методикою, що вважа-
ється класичною (запропонована Н.Ж. Булгаковою). 
За модель способу брас, яка вивчалась було прийнято 
модель, запропоновану Р.Б. Хал’яндом (1984), адапто-
вану для студенток 17-20 років, які не вміють плава-
ти. Заняття проводились з урахуванням методичних 
особливостей початкового навчання плавання, запро-
понованих деякими авторами (Погрєбной О.І., 1999, 
− принцип першочерговості вивчення „опорного 
гребка”; Васильєв В.С., 1988 − використання вправ по 
ознайомленню з водним середовищем, як підвідних, − 
для засвоєння руху ніг у способі брас; Полєвой Г.Ф., 
1964 − виділення основного елементу при засвоєнні 
способу плавання) 

Наприкінці експерименту були проведені 
контрольно-педагогічні випробування, які складались 
з пропливання чотирьох контрольних дистанцій: 25 м. 
з дошкою і без дошки „на техніку” способом брас, 50 
м. на швидкість і 12-хвилинного тесту. Техніка пла-
вання з довільною швидкістю на відрізку 25 м оціню-
валася за 23 критеріями: граничними моментами фаз, 
довжиною плавального кроку, темпом, тривалістю 
фаз, кутовими показниками техніки, відповідністю 
моделі моментів фаз, відносних положень біоланок, 
характеристик рухів і траєкторій. Кожен критерій оці-
нювався за 3-бальною шкалою. Оцінці „три” відпові-
дало технічно правильне виконання рухів. “Два” – не-
доліки і помилки в техніці рухів кінцівками. “Один” 
– відсутність уміння чи технічного показника.

За основу оцінювання було взято розроблену Ю.А. 
Александровим (Александров Ю.О., 2001) [1] і удо-
сконалену нами таблицю, а за основу критеріїв оцінки 
використана методика та модель техніки плавання спо-
собом брас Р. Б. Хальянда (Хальянд Р. Б., 1984) [7]. За-
значені технічні параметри, а також числові результати 
пропливання контрольних дистанцій виступали показ-
никами сформованості плавальних умінь та навичок 
студенток контрольної та експериментальної груп.
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Після проведення контролю, використовуючи ме-
тоди статистики, нами було визначено коефіцієнт ко-
реляції (rxy) між одержаними числовими даними (x1-11) 
і показниками спадково обумовленої плавальної коор-
динаційної схильності (yi). Отримані результати були 
ранжировані і визначено процентну складову величин 
кореляції (табл. 1): 

Результати дослідження не виявили високих коре-
ляцій між компонентами сформованості плавальних 
вмінь і координаційною схильністю. Невисоким та-
кож є загальний відсоток (27%) середньої кореляції. 
Слід відмітити середній рівень кореляційного зв'язку 
(rxy=0,39) техніки (x1) зі схильністю до рухових коор-
динацій нижніх кінцівок (yi). 

Такий розподіл результатів з першого погляду 
свідчить про середній та слабкий взаємозв’язок між 
показниками, які досліджувались. Однак, беручи до 
уваги багатофакторність процесу оволодіння плаваль-
ними вміннями і навичками, а також різницю в серед-
ніх показниках оцінки за техніку в експериментальній 
(51 бал) і в контрольній (44 бали) групах, можна кон-
статувати, що у студенток з різною координаційною 
схильністю перебіг процесів формування плавальних 
вмінь і навичок в рухах нижніх кінцівок способом 
брас різниться. На основі отриманих результатів мож-
на судити про більш якісну сформованність спеціаль-
них плавальних вмінь і навичок і засвоєність техніки 
способу брас у дівчат експериментальної групи. Це 
свідчить про необхідність врахування схильностей 
при формуванні типологічних груп з навчання пла-
вання, і про необхідність вибору спортивного способу 
плавання для початкового навчання в залежності від 
спадково обумовленої координаційної схильності.

Висновки: 
1. За результатами проведеного нами дослідження 

можна відмітити, що між технічними показника-
ми сформованості плавальних умінь та навичок 
студенток (x1) і спадково обумовленою плаваль-
ною координаційною схильністю (yi) в процесі 
початкового навчання плавання з використанням 
диференційованого підходу існує середній рівень 
кореляційного зв'язку (rxy=0,39). Однак, беручи 
до уваги індивідуальну багатофакторність про-
цесу оволодіння плавальними вміннями і на-
вичками, оцінити ступінь впливу окремого фак-

тора − спадкової координаційної схильності на 
ефективність навчального процесу виявляється 
ускладненим завданням.

2. В результаті проведеного дослідження було дове-
дено, що процес оволодіння руховими навичками 
піддається беззаперечному впливу консервативної 
спадковості індивіда. Різниця в середніх показ-
никах оцінки за техніку в експериментальній і в 
контрольній групах за результатами контрольно-
педагогічних випробувань вказує на ефективність, а 
отже і на необхідність використання диференційного 
підходу в процесі початкового навчання плавання з 
використанням спадкових координаційних схиль-
ностей, як критерію формування типологічних на-
вчальних груп.
Подальші дослідження планується провести в 

галузі навчання плавання для виявлення ефектив-
ності запропонованого підходу по навчанню способу 
кроль.
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Таблиця 1
Відсоткова складова величин кореляції 

Ступінь кореляції з 
відповідним діапазоном rxy

Кількість 
результатів Відсоток

Висока (0,7-1,0) 0 0%
Середня (0,3-0,69) 3 27%

Низька (0-0,29) 8 73%
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Анотації:
Розглянуто процес формуван-
ня технічних навичок вико-
нання прийомів самозахисту 
без зброї та рукопашного бою 
курсантів. Розкрито помилки 
при практичному застосуванні 
прийомів. Зазначено мотиви 
курсантів до поглибленого на-
вчання та самовдосконалення. 
Встановлено, що використан-
ня професійно-компетентної 
системи оцінювання дозволяє 
отримувати об’єктивну ін-
формацію про якість форму-
вання навичок самозахисту 
без зброї. Зазначено, що під-
сумковий контроль повинен 
здійснюватися на основі від-
повідей про діяльність з вирі-
шення комплексних завдань 
професійного контексту. 

Попов С.В. Интеграционный компетент-
ностный подход к оцениванию качества 
обучения курсантов ВУЗов МВД Украины. 
В статье раскрывается сущность интеграци-
онного компетентностного похода к оцени-
ванию качества обучения курсантов высших 
учебных заведений МВД Украины. Рассмо-
трен процесс формирования технических 
навыков выполнения приемов самозащиты 
без оружия и рукопашного боя курсантов. 
Раскрыты ошибки при практическом приме-
нении приемов. Указаны мотивы курсантов 
к углубленному обучению и самосовершен-
ствованию. Установлено, что использование 
профессионально-компетентной системы 
оценивания позволяет получать объективную 
информацию о качестве формирования 
навыков самозащиты без оружия. Указано, 
что итоговый контроль должен осущест-
вляться на основе ответов о деятельности 
по решению комплексных задач профессио-
нального контекста.

Popov S.V. Integration competence ap-
proach in estimation of the quality of train-
ing the students of the Ministry of Internal 
Affairs Higher Educational Establishment 
of Ukraine. Process of formings of skills of 
executing of acceptances of self-defense 
without the weapon and hand-to-hand 
chipping of cadets is construed. Mistakes 
are disclosed at practical application of 
acceptances. Motives of cadets to the profound 
training and self-improvement are indicated. 
It is established, that use of a professional – 
competent system of an estimation allows to 
receive the objective information on quality 
of formation of skills of self-defense without 
the weapon. It is indicated, that the summary 
surveillance should be realized on the basis 
of answers about activity on a solution of 
complex commitments of a professional 
context.

Ключові слова:
оцінювання, компетентність, 
якість, техніка, навички.

оценивание, компетентность, качество, 
техника, навыки.

estimation, competence, quality, technique, 
skills.

Інтеграційний компетентнісний підхід до оцінювання  
якості навчання курсантів ВНЗ МВС України

Попов С.В.
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Вступ.1

Вдосконалення системі вищої освіти МВС Украї-
ни, зокрема впровадження інноваційних педагогічних 
технологій, вимагає вирішення однієї з важливіших 
проблем у науково-педагогічних дослідженнях, про-
блеми контролю якості навчання, тобто оцінки відпо-
відності одержаних результатів навчання вимогам до 
них [1]. 

Огляд спеціальної літератури з проблем оціню-
вання якості професійної підготовки майбутніх пра-
воохоронців у ВНЗ системи МВС України вказує на 
існування суттєвих недоліків традиційної системи 
оцінювання. Так, згідно з Наказами МВС України  від 
25 листопада 2003 № 1444 та від 14.11.2006 № 1122, 
оцінювання техніки виконання прийомів самозахисту 
без зброї та рукопашного бою, здійснюється за такими 
критеріями як відсутність технічних помилок, швид-
кість та ефективність. Скористатися ними на практиці 
дуже складно тому, що у методичній літературі прак-
тично відсутній опис прийомів самозахисту без зброї і 
помилок при їх виконанні, не визначено методику оці-
нювання ефективності та параметри швидкості вико-
нання прийомів. Існує також ряд проблемних питань 
щодо кількісних параметрів оцінювання, у зв’язку з 
чим, у різних ВНЗ системи МВС України, технічні дії 
оцінюються за допомогою різних шкал, що не сприяє 
об'єктивному контролю якості навчання. 

Серед недоліків традиційної системи контролю 
якості навчання  курсантів ВНЗ системи МВС Укра-
їни слід також відзначити й те, що вона не дозволяє 
об’єктивно оцінити кінцеві результати, визначити 
здатність випускника ВНЗ використовувати набуті 
навички в умовах, наближених до майбутньої про-
фесійної діяльності [2].  Так, по закінченні усього 
курсу СФП, згідно традиційної системи оцінювання, 
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підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту, 
на якому курсанту необхідно відповісти на декілька 
теоретичних питань і продемонструвати прийоми са-
мозахисту без зброї у стандартних умовах, коли дії су-
противника відомі заздалегідь, строго регламентовані, 
силова протидія та елементи несподіванки практично 
відсутні, є можливість повторити прийом декілька ра-
зів. В результаті такого іспиту швидше за все випро-
бовується рухову пам’ять курсантів, а не їх здатність 
застосовувати прийоми для вирішення практичних 
оперативно-службових завдань [3]. 

Важливість своєчасного отримання об’єктивної 
інформації про рівень підготовки майбутніх співро-
бітників ОВС, помилки та небезпеку, яка виникає у 
разі їх припущення, невідповідність якості підготовки 
випускників ВНЗ системи МВС України їх реальній 
готовності до дій у екстремальних ситуаціях, обумов-
лює актуальність пошуку нових підходів до вдоскона-
лення існуючої системи оцінювання. 

Дослідження виконано у відповідності до Наказу 
Міністерства внутрішніх справ України № 755 від 
05.07.2004 року про затвердження «Пріоритетних на-
прямків наукових та дисертаційних досліджень, які 
потребують першочергового розроблення і впрова-
дження в практичну діяльність органів внутрішніх 
справ на період 2004-2009 років» (й плану науково-
дослідної роботи кафедри спеціальної фізичної та 
вогневої підготовки  Луганського державного універ-
ситету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка на 2010 
– 2011 навчальний рік.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає у спробі здійснити пошук 

шляхів удосконалення системи оцінювання якості під-
готовки курсантів ВНЗ системи МВС України з  дис-
ципліни «Спеціальна фізична підготовка» в контексті 
інтеграційного компетентнісного підходу.
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Результати дослідження. 
Відповідно до мети нашого дослідження, об’єктом 

оцінки виступає процес формування технічних нави-
чок виконання прийомів самозахисту без зброї та ру-
копашного бою курсантів ВНЗ системи МВС України, 
протягом повного терміну навчання.

З огляду на недосконалість традиційної системи 
оцінювання технічних дій, серед науковців усе час-
тіше лунають думки о необхідності розробки нової 
системи оцінювання, в основі якої будуть покладені 
чітко визначені, об’єктивні та зрозумілі усім критерії. 
Як підкреслив І.О. Вакарчук «…критерії оцінювання 
мають бути не надумані та бутафорні, а суголосні за-
гальноприйнятим тенденціям і нормам міжнародного 
оцінювання, які справді б визначали якість і рівень 
освіти та науки» [4, с.7].

Виходячи з наукових основ сучасних освітніх тен-
денцій у практичній педагогіці, дослідження процесів 
розробки та впровадження інноваційних систем оці-
нювання якості навчання у галузі вищої освіти, ми 
прийшли до висновку, що при визначенні критеріїв 
оцінювання техніки виконання прийомів самозахис-
ту без зброї  доцільно скористатися компетентнісним 
підходом.

З наміром більш точного визначення поняття «про-
фесійної компетентності» ми проаналізували ряд ста-
тей, де автори розкривають його зміст. Так, І.А. Зязюн 
зазначає, що «…професійна компетентність відбиває 
готовність і здібність людини професійно виконувати 
функціональні обов’язки згідно із прийнятими на цей 
час нормативами і стандартами» [5, с.14].  На думку О. 
Спіріна «…компетентність є складної інтегративною 
характеристикою особистості, під якою розуміється 
сукупність знань, умінь, навичок, ставлень, а також 
досвіду, що разом дає змогу ефективно провадити ді-
яльність або виконувати певні функції, забезпечуючи 
розв’язання проблем і досягнення певних стандартів 
у галузі професійної діяльності» [6, с.110].

Цікавими також є думки деяких вчених, зокрема 
В.А. Сухомліна [7] та І. Матійкова [8], які відокрем-
люють два типи професійної компетентності: загаль-
ну та спеціальну. У цих дослідженнях загальну компе-
тентність визначено як здатність до аналізу й синтезу, 
загальні знання, здатність до самостійного навчання, 
співпраці та комунікації, лідерські риси, організова-
ність і здатність до планування часу тощо. Спеціальну 
компетентність автори розуміють як здатність вико-
нувати професійні функції в певній предметній галузі 
згідно із специфічними вимогами, які формулюються 
насамперед з огляду на потреби практики і які пови-
нні бути орієнтирами формування змісту професійної 
освіти. На наш погляд сучасна система оцінювання 
технічних дій повинна враховувати спеціальні вимо-
ги до «екстремально-психофізичної» компетентності 
фахівця ОВС, зокрема специфіку використання при-
йомів в екстремальних ситуаціях й небезпеку, яка ви-
никає для співробітників у разі припущення тих, або 
інших помилок.

Традиційна система оцінювання у ВНЗ системи 
МВС України заснована на дещо застарілих загальних 

положеннях, які не дозволяють об’єктивно оцінювати 
прийоми самозахисту без зброї та рукопашного бою 
відповідно до вимог МВС України. Ураховуючи акту-
альність проблеми оцінювання технічних дій і дефі-
цит наукових праць у цієї галузі, ми проаналізували 
описані в літературі вимоги до оволодіння навичками 
самозахисту без зброї та рукопашного бою, специфі-
ку використання прийомів у екстремальних ситуаці-
ях, практичний стан проблеми оцінювання технічних 
дій курсантів ВНЗ системи МВС України й зробили 
спробу на основі системного підходу розробити нову 
– Професійно-компетентну систему оцінювання тех-
нічних дій (рис. 1).

ПКСО призначено для експертного оцінювання 
виконання курсантами ВНЗ системи МВС України 
технічних дій з урахуванням вимог МВС України та 
специфіки практичного використання прийомів само-
захисту без зброї та рукопашного бою для вирішен-
ня оперативно-службових завдань. Щоб зосередити 
увагу курсантів на важливості технічно-правильного 
виконання прийомів самозахисту без зброї було роз-
роблено спеціальні таблиці, в яких акцентовано увагу 
на основні, найбільш важливі елементи прийомів, без 
яких вони втрачають надійність і стають небезпечним 
[9]. В таблицях розкрито небезпеку, яка виникає для 
співробітника ОВС, якщо він припуститься тієї, або 
іншої помилки при силовому зіткнення зі злочин-
цями, указано шляхи виправлення цих помилок. У 
якості приклада розглянемо використання ПКСО при 
оцінюванні прийому затримання правопорушника 
«замком»(табл. 1.).  

У результаті проведених нами досліджень розро-
блено таблиці з описами техніки виконання прийомів 
самозахисту без зброї для кожної теми навчальної 
програми із СФП підготовки курсантів ВНЗ систе-
ми МВС України, де указано характерні помилки для 
кожного прийому, їх небезпечні наслідки та шляхи 
усунення [9, 10]. 

Як свідчать проведені нами дослідження, запропо-
нована ПКСО має суттєві переваги перед традиційною 
системою оцінювання успішності навчання курсантів 
ВНЗ системи МВС України.  ПКСО мотивує курсан-
тів до поглибленого вивчення та самовдосконалення 
на основі свідомого ставлення до навчання, розуміння 
небезпечних наслідків при припущенні помилок на 
практиці.

Висновки.
Проведені нами дослідження, які пройшли апро-

бацію в Луганському державному університеті вну-
трішніх справ імені Е.О. Дідоренка, показали, що при 
розробці системи оцінювання доцільно врахувати на-
ступні педагогічні положення: 

оцінювання техніки виконання прийомів самоза-• 
хисту без зброї та рукопашного бою повинно здій-
снюватися на основі чітких, зрозумілих як викла-
дачам, так і курсантам, критеріїв, основою яких є 
практичне застосування прийомів для вирішення 
оперативно-службових завдань; 
усунення технічних помилок при розучуванні при-• 
йомів самозахисту без зброї повинно відбуватися 
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Таблиця 1.
Професійно-компетентна система оцінювання заходів фізичного впливу

№ Помилки Штраф
бали

Небезпечні дії супротивника у 
разі припущення помилки

Методичні рекомендації щодо
усунення помилок

1 Не правильно 
заблокована рука 
супротивника

1,5
Противник може дістати 
зброю (ніж, пістолет, кастет) та 
здійснити напад.

Кисть руки повинна жорстко 
блокувати руку супротивника у 
кармані. Забити руку та сильно на-
давити униз ребром долоні, зажав 
руку супротивника у кармані. 

2 Відсутній 
відволікаючий 
удар

1,5
Противник може виконати удар 
лівою рукою по ребрам, кидок 
«задня підніжка», звалити того, 
хто виконує прийом за допомо-
гою зацепу ногою, нанести удар 
коліном у пах тощо.

Контролювати нанесення 
відволікаючого удару коліном 
ноги у пах відразу після виконання 
«замка». 

6 Втрата рівноваги 
при обертанні 1

Противник може штовхнути 
того, хто виконує прийом й, ско-
риставшись втратою рівноваги, 
звільнитися та нанести удар. 

Обертання слід виконувати від 
супротивника по дузі, підтягуючи 
його до себе.

7 Відсутнє виведен-
ня з рівноваги 0,5

Противник може завдати удар 
правою ногою по пальцям стопи 
чи у коліно та звільнитися.

За допомогою больового впливу 
на руку супротивника поставити 
його на ближню ногу.

Рис. 1. Структура професійно-компетентної системи оцінювання

Етап начального вивчення прийомів самозахисту без зброї 
та рукопашного бою

Критерії 
1. Технічно-правильне виконання кожного елементу 
прийому.
2. Технічно-правильне, повільне виконання прийомів 
у цілісному вигляді.

Засоби контролю 
1. Рейтингове оцінювання з 
відрахуванням штрафних балів  
за припущення кожної помилки.
2. Іспит за умовами I туру.

Етап поглибленого вивчення та удосконалення прийомів самозахисту 
без зброї та рукопашного бою

Критерії
1. Технічно-правильне, швидке та жорстке вико-
нання прийомів у цілісному вигляді.
2. Доцільність вибору та відсутність технічних 
помилок при виконанні прийомів у стандартних 
ситуаціях.

Засоби контролю 
1. Рейтингове оцінювання зі зростанням 
кількості штрафних балів за припущен-
ня помилок.
2. Іспит за умовами II туру.

Етап формування професійно-компетентної готовності

Критерії
1. Доцільність вибору та навички виконання 
прийомів в умовах моделювання оперативних 
сюжетів.
2.  Навички дій в психостресорних умовах.

Засоби контролю 
1. Експертне оцінювання дій за умов, 
що грубі помилки призводять до поразки 
перед супротивником.
2. Використання КОПКС № 1.
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ще на стадії розучування прийомів, поки помилки 
не встигли автоматизуватися; 
при оцінюванні прийомів самозахисту без зброї та • 
рукопашного бою курсанти повинні отримувати ін-
формацію про небезпеку припущених ними поми-
лок та шляхах їх усунення; 
система оцінювання, за допомогою нарахування • 
штрафних балів, повинна стимулювати курсантів 
до поглибленого вивчення програмного матеріалу, 
мотивувати їх до самовдосконалення; 
підсумковий контроль повинен здійснюватися на • 
основі компетентнісного підходу, коли оцінюванню 
підлягає не показ стандартного набору вмінь та знання 
«вірних» відповідей, а саме діяльність по вирішенню 
комплексних завдань професійного контексту. 

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем компетентнісного 
підхіду до оцінювання якості навчання курсантів.
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Аннотации:
Рассмотрены функциональные 
изменения показателей внешнего 
дыхания и газообмена в интер-
вальной гипоксической трени-
ровке. В исследовании участво-
вали 17 спортсменок в возрасте 
17-20 лет (стаж занятий – 9 лет). 
Установлено, что у спортсменок 
выработался редкий и глубокий 
брадипноидный тип дыхания в со-
стоянии покоя. При этом наблю-
дается повышенное содержание 
углекислоты в легких и в крови. 
Под воздействием гипоксической 
нагрузки наблюдается сохранение 
данного типа дыхания. Показаны 
направления формирования ком-
пенсаторных механизмов на уров-
не анаэробных биоэнергетических 
процессов организма.

Ровна О.О., Ільїн В.Н. Особливості 
адаптивних реакцій системи подиху 
висококваліфікованих спортсменок 
синхронного плавання під час інтер-
вального гіпоксичного тренування 
(ІГТ). Розглянуто функціональні зміни по-
казників зовнішнього подиху й газообміну 
в интервальному гіпоксичному тренуван-
ню. У дослідженні брали участь 17 спортс-
менок у віці 17-20 років (стаж занять – 9 
років). Установлено, що в спортсменок 
виробився рідкий і глибокий брадипноїд-
ний тип подиху в стані спокою. При цьому 
спостерігається підвищений зміст вугле-
кислоти в легенях і в крові. Під впливом гі-
поксичного навантаження спостерігається 
збереження даного типу подиху. Показано 
напрямки формування компенсаторних 
механізмів на рівні анаеробних біоенерге-
тичних процесів організму.

Rovnaya O.A., Ilyin V.N. Features of 
adaptive reactions of system of breath 
highly skilled sportswomen synchronous 
swimming during interval hypoxical 
trainings (IHT). The functional changes 
of indexes of the external breathing and 
interchange of gases are considered in 
the interval hypoxic training. In research 
took part 17 sportswomen in age 17-20 
years (experience of employments – 9 
years). It is set that for sportswomen the 
rare and deep bradipnoid type of breathing 
was produced in a state of rest. Thus 
there is raised contents of carbonic acid 
in lights and in blood. Under the act of 
hypoxic loading there is maintenance of 
this type of breathing. Directions of forming 
compensatory mechanisms at the level of 
anaerobic biopower processes of organism 
are shown.
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Особенности адаптивных реакций системы дыхания 
высококвалифицированных спортсменок синхронного плавания 

во время интервальной гипоксической тренировки (ИГТ)
Ровная О.А., Ильин В.Н.

Харьковская государственная академия физической культуры

Введение.1

Исследование и изучение механизмов адаптации 
организма человека в целом [1, 2] и роли отдельных 
систем в приспособлении к меняющимся условиям 
внешней среды остается актуальным и на современ-
ном этапе развития физиологической науки [3, 4]. 

Для физиологии спорта, актуальным является изу-
чение механизмов адаптации организма спортсменов 
к физическим нагрузкам [5, 6]. Применение методов 
тренировки, которые позволили бы ускорить развитие 
адаптации и сделать этот процесс эффективным [7, 8]. 
Одним из эффективных дополнительных методов по-
вышения работоспособности и расширения функцио-
нальных резервов организма – является интервальная 
гипоксическая тренировка (ИГТ), применяемая как в 
спорте, так и медицине [8, 9, 10, 11].

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью нашей работы было выяснение особен-

ностей адаптационных изменений системы дыхания 
у спортсменок синхронного плавания и применение 
ИГТ для повышения функциональных возможностей 
системы дыхания.

Задачи исследования:
Выяснить возможность применения ИГТ для разви-• 
тия адаптивных и функциональных возможностей 
спортсменок синхронного плавания;
Исследовать функциональные особенности системы • 
дыхания, сформировавшиеся под воздействи-
ем специфических нагрузок сопровождающихся 
постоянными длительными задержками дыхания;
Выяснить направленность и механизм реализации • 
долговременной адаптации системы дыхания при 
систематических и длительных задержках дыхания, 
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сопровождающих профессиональную деятельность 
спортсменок синхронного плавания.

Методика и организация исследования.
В исследовании участвовали 17 спортсменок син-

хронного плавания, в возрасте 17-20 лет, имеющие бо-
лее 9 лет стажа занятий данным видом спорта, с уров-
нем спортивного мастерства соответствующим мастеру 
спорта и мастеру спорта международного класса.

Спортсменкам был предложен сеанс ИГТ, который 
заключался в попеременном дыхании гипоксической 
и нормоксической  газовыми смесями. Интервалы 
дыхания гипоксической смесью (ГС-10,5% О2,  0,03% 
СО2) длились 5 минут, аналогичную длительность 
имели интервалы дыхания атмосферным воздухом. 
Всего было три цикла, после которых функциональ-
ные изменения оценивались каждые 5 минут восста-
новительного периода в течение 15 минут.

Для приготовления гипоксической смеси исполь-
зовалась установка – гипоксикатор фирмы «Hypoxia 
Medical Ltd.» (Россия) модель ГИП – 10. Прибор снаб-
жен соединительными шлангами и масками; одновре-
менно сеанс могут проходить 2 человека. Для оценки 
газового состава альвеолярного воздуха и показате-
лей внешнего дыхания использовался газоанализатор 
ЕОS-SРRINT, для оценки оксигенации крови и реги-
страции ЧСС использовался пальцевой пульсокси-
метр Oxygen Saturation Monitor 503.

В состоянии покоя (фон) и во время сеанса ИГТ 
определяли следующие показатели: легочную вен-
тиляцию (VЕ, л/мин). частоту дыхания (ВF, мин-1), 
дыхательный объем (VT, л), объем выделяемого СО2 
(VСО2, л/мин), парциальное давление СО2 в конеч-
ной порции выдыхаемого воздуха (РеtСО2, об.%), 
которые дополнительно пересчитывали по формулам 
[12] для альвеолярного газа (РАСО2 мм рт.ст.), также 
рассчитывали показатели альвеолярной вентиляции 
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(VА, л/мин), коэффициент использования кислорода 
(FО2, мл/л),  и коэффициент выделения СО2 легкими 
(FСО2=1000хVСО2/VЕ, мл/л), потребление кислорода 
VО2(л/мин)= =VЕхFО2/1000. 

Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием стандартных программ расчета сред-
ней величины показателей и ее ошибки, критерии до-
стоверности (t) Стьюдента.

Результаты исследования. 
Применение ИГТ сопровождалось следующими 

функциональными изменениями. Оксигенация крови 
(SаО2) снижалась не более чем до 80% в процессе ды-
хания гипоксической газовой смесью, что указывает 
на высокую устойчивость исследуемого контингента 
к гипоксии. В процессе нормоксических интервалов 
оксигенация крови восстанавливалась до 94%-96%, 
что  ниже нормы на 2-4%  (табл.1). 

В периоды гипоксических воздействий наблюда-
лось компенсаторное повышение ЧСС (HR) на 18-25% 
и восстановление данного показателя до фонового 
уровня во время 5-ти минутного дыхания нормокси-
ческой газовой смесью (табл.1). 

В ходе сеанса ИГТ наблюдались изменения дина-
мических показателей системы внешнего дыхания. 
Так, вентиляция легких (VЕ) увеличивалась во время 
интервалов дыхания гипоксической газовой смесью и 
несколько снижалась в интервалах нормоксического 
дыхания. При этом, в течение всего сеанса ИГТ от-
мечалось постепенное увеличение вентиляционной 
реакции на последующее гипоксическое воздействие. 
Как известно, вентиляция легких представляет произ-
ведение дыхательного объема (VT) на частоту дыхания 
(ВF). Соответственно, ее увеличение может быть обу-
словлено несколькими вариантами изменения выше-
названных показателей. В нашем случае наблюдалось 
более значительное увеличение дыхательного объема 
на 25-53%  по сравнению с частотой дыхания, увели-
чение которой в гипоксических интервалах составило 
15-17% от фонового уровня и снижение в нормоксиче-
ских интервалах на 10-13% от фонового уровня (р<0,01 
– 0,05) (табл.1). Наблюдаемые изменения в системе 
внешнего дыхания являются компенсаторными при 
адаптации организма к гипоксии. При этом увеличение 
вентиляции за счет увеличения дыхательного объема 
свидетельствует о том, что для спортсменок синхрон-
ного плавания гипоксическая нагрузка является «зна-
комой», и в организме в ходе адаптации запускаются 
более эффективные пути приспособления. Увеличение 
дыхательного объема осуществляется за счет исполь-
зования объемов резервного объема вдоха и выдоха. 
Таким образом, приспособление функций внешнего 
дыхания  к  гипоксическим условиям осуществляется 
не за счет активации дыхательных центров инспирации 
и экспирации, которые отвечают за увеличение часто-
ты дыхания, а за счет увеличения силы сокращения 
дыхательных мышц, что обеспечивает более глубокое 
дыхание. Восстановление легочной вентиляции наблю-
далось к 8-10 минуте восстановительного периода, при 
этом необходимо отметить его повышенные значения 
за 10 минут восстановительного периода по сравнению 
с данными [13], полученными не на спортсменах.

Оценка изменений показателей газообмена и по-
требления кислорода спортсменками синхронного 
плавания показала, что в гипоксических интервалах 
наблюдается снижение коэффициента потребления 
кислорода (КИО2) по сравнению с фоновым уровнем 
в 2 раза, а в нормоксических интервалах проявлялась 
обратная реакция (рис.2) – скорость потребления кис-
лорода возрастала от цикла к циклу более чем в 2 раза 
(рис 1).

Период восстановления характеризовался воз-
вратом коэффициента использования кислорода к 
начальному уровню. Средний уровень потребления 
кислорода (VО2) несколько возрастал в ходе сеанса 
ИГТ. При сравнении полученных в исследовании ре-
зультатов с результатами [13], необходимо отметить, 
что при исследовании контингента не адаптированно-
го к гипоксии, наблюдалась другая динамика уровня 
потребления кислорода –  он оставался относительно 
постоянным. При этом коэффициент использования 
кислорода (КИО2) уменьшался в интервалах гипокси-
ческого воздействия на 20-28% и возрастал на 21-26% 
в нормоксических интервалах [13]. Таким образом  
направленность изменений у тренированных и нетре-
нированных обследуемых одинаковая, а уровень коле-
баний показателей существенно отличается [13, 14].

В периоды гипоксического дыхания наблюдалось 
значительное накопление углекислого газа, который 
усиленно выводился, что подтверждается увеличением 
объема выделяемого углекислого газа (VСО2) по срав-
нению с фоновым уровнем на 27%  (р<0,005) уже при 
на первых 5-ти минутах гипоксии. При нормоксиче-
ском дыхании объем выделяемого углекислого газа не 
изменялся, оставаясь на достаточно постоянном уров-
не и при последующих интервалах дыхания гипокси-
ческой и нормоксической газовой смесью. Только к 13 
минуте восстановительного периода наблюдалось вос-
становление данного показателя до фонового уровня.

Оценка эффективности выведения СО2 из организ-
ма осуществлялась по расчету показателя, который 
аналогичен коэффициенту использования кислорода, 
по смыслу представляющий коэффициент выведе-
ния углекислого газа в мл на 1 л выдыхаемого воз-
духа (КВСО2) [13, 14]. Динамика данного показателя 
и КИО2 представлена на рисунке 2. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что у спортсменок 
синхронного плавания данный показатель составлял 
35±2,8  мл/л, что выше, чем у людей, не занимающих-
ся спортом на 15-18%, и соответствует значению, по-
лученному на спортсменах-пловцах [13, 14]. При про-
ведении сеанса ИГТ этот показатель возрастал еще 
на 18-20% по сравнению с начальным показателем 
(р<0,005), что свидетельствует об эффективности га-
зообмена, и о повышенном образовании углекислого 
газа в организме спортсменок синхронного плавания. 

Такое увеличение образования углекислого газа мо-
жет объясняться высоким функциональным резервом 
гликолитических процессов в организме, который фор-
мируется в ходе тренировок с задержкой дыхания [14]. 
При этом, как отмечалось ранее, не наблюдается повы-
шенной реактивности дыхательного центра и значи-
тельного повышения частоты дыхания, что свидетель-
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Таблица 1
Динамика показателей легочной вентиляции и газообмена в условиях интервальной  

гипоксической тренировки (М±m) (на примере спортсменок синхронного плавания (n=17человек)) 

Показатели Фон 
1-ый цикл 2-ой цикл 3-ий цикл Восстановительный 

период Значи-
мость 
разли-
чий (р)

5мин
 (Г)

5 
мин 
(Н)

5мин 
(Г)

5 мин 
(Н)

5мин
 (Г)

5 мин 
(Н)

10 
мин 

15 
мин 

20
мин

Оксигена-
ция крови 
(SаО2),%

97± 
0,13

 0,81± 
0,63

96± 
0,31 80± 1,5 96± 

0,35
81± 
1,4

96±
 0,37

96±
 0,28

97± 
0,2

97± 
0,16 <0,02

Легочная 
вентиляция
(VЕ), л/мин

7,4±
0,33

9,2±
0,27

7,8±
0,17

8,0±
0,4

7,8±
0,36

8,1±
0,44

7,6±
0,25

7,5±
0,33

7,1±
0,3

7,6±
0,5 <0,05

Альвеолярная 
вентиляция 
(VА), л/мин

4,6±
0,33

6,9±
0,33

5±
0,33

6,3±
0,33

5,4±
0,33

6,4±
0,33

4,4±
0,33

4,3±
0,33

4,2±
0,33

4,8±
0,33 <0,05

Частота ды-
хания (BF), 1/
мин

14±
0,4

12±
0,13

15±
0,32

17±
0,37

13±
0,42

17±
0,37

13±
0,33

14±
0,32

15±
0,44

14±
0,71 <0,05

Дыхательный 
объем (VT), л

0,52±
0,04

0,78±
0,4

0,65±
0,33

0,880± 
0,27

0,65±
0,3

0,80±
0,55

0,65±
0,63

0,63±
0,31

0,58±
0,31

0,58±
0,33 <0,01

Потребление 
кислорода 
(VО2), л/мин

0,22± 
0,5

0,1± 
0,02

0,36±
0,02

0,08± 
0,02

0,47± 
0,01

0,08± 
0,01

0,32± 
0,03

0,28±
 0,01

0,25± 
0,03

0,22± 
0,03 <0,01

Коэффициент 
использования 
кислорода 
(КИО2), мл/
мин

36± 
1,4

18±
0,96

62± 
1,6 19± 1,5 74± 

1,8
18± 
1,7

58±
 1,9

45±
 1,4

40± 
1,3

37±
 1,2 >0,05

Скорость 
выделения 
углекислого 
газа (VСО2), л/
мин

0,2± 
0,01

0,25± 
0,02

0,24± 
0,02

0,26± 
0,02

0,24± 
0,01

0,27± 
0,03

0,25± 
0,02

0,25± 
0,02

0,27± 
0.01

0,26± 
0,01 <0,005

Коэффициент 
выведения 
СО2 (КВСО2), 
мл/мин

35± 
1,3

36± 
1,2

36± 
1,3 36± 1,2 34± 

1,3
37± 
1,2

36±
 1,4

37±
 1,3

36± 
1,3

36±
 1,2 <0,05

ствует о сниженной чувствительности хеморецепторов 
дыхательного центра к повышенным концентрациям 
углекислого газа. Данные проявления являются эффек-
тами долговременной адаптации и выработаны, по всей 
видимости, за время спортивной карьеры спортсменок 
синхронного плавания. С другой стороны, более глу-
бокое и редкое дыхание способствует лучшему связы-
ванию кислорода кровью и высвобождению СО2, что 
подтверждается постепенным приростом скорости вы-
деления углекислого газа,  как было отмечено выше.

Дыхательный коэффициент (RQ) составлял 
1,25±0,034 в интервалы гипоксического дыхания, а в 
нормоксических интервалах наблюдалось его сниже-
ние на 45-47% (р<0,02). До конца восстановительного 
периода полного возврата дыхательного коэффициен-
та к начальному значению не наблюдалось (табл.1).

Обсуждение результатов. 
Особенности профессиональной деятельности 

спортсменок синхронного плавания, и соответствен-
но, адаптивные реакции, сформировавшиеся под 
воздействием постоянных длительных задержек ды-
хания, особенно проявляются в функциональных 
изменениях газообмена. Наблюдаемые, в ходе экс-
перимента, изменения скорости потребления кисло-

рода соответствуют ранее полученным результатам 
на спортсменах пловцах [14], чья профессиональная 
деятельность также связана с систематическими за-
держками дыхания и особым типом регуляции венти-
ляционной функции легких.

В исследовании, проводимом на спортсменках 
синхронного плавания, четко видно, что метаболи-
ческие изменения имеют волнообразный характер, 
тогда как у лиц не приспособленных к данным усло-
виям не наблюдается изменения показателя скорости 
потребления кислорода, несмотря на более значитель-
ные изменения вентиляционной функции легких [13]. 
Отметим, что срочный эффект адаптации в большей 
степени проявляется как изменение функции внешне-
го дыхания и практически не проявляется изменением 
эффективности функции газообмена в организме.

У испытуемых спортсменок, напротив, наблюдает-
ся такой тип дыхания, который близок к дыханию при 
выполнении физической работы, сопровождаемой нако-
плением кислородного долга и последующим его вос-
становлением в период отдыха. Имеющиеся пики при 
оценке динамики скорости потребления кислорода и ко-
эффициента использования кислорода, прослеживаются 
после 1-го и 2-го интервала гипоксического воздействия 
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в периоды дыхания нормоксической газовой смесью. 
В 3-ем нормоксическом интервале такого повышения 
вышеназванных показателей не наблюдалось, что мо-
жет объясняться недостаточными резервами анаэроб-
ных энергетических процессов и не возможностью их 
использования, как в первых двух интервалах нормок-
сического дыхания. Наблюдаемый, повышенный пик 
во втором нормоксическом интервале, и резко снижен-
ный пик потребления кислорода в третьем интервале 
при постоянной скорости выделения углекислого газа, 
может свидетельствовать о том, что повышение венти-
ляционной  функции легких в ходе второго гипоксиче-
ского интервала и постепенное ее восстановление при 
нормоксическом дыхании, нарушает градиент давления 
альвеолярных газов и газов дыхательной смеси, что при-
водит к снижению скорости потребления кислорода. 

По всей видимости, тренированный к задержке 
дыхания организм в состоянии переносить кратков-

ременную нагрузку, при этом приспособление орга-
низма к таким условиям осуществляется путем более 
экономичного использования кислорода. По видимому, 
к определенному моменту деятельности в гипоксиче-
ских условиях, сопровождающихся недостаточным по-
ступлением кислорода в организм и, соответственно, 
снижением его парциального давления во всем «кисло-
родном каскаде» организма, запускаются компенсатор-
ные механизмы, направленные на поддержание гомео-
статических газовых постоянных внутренней среды и 
экономный режим работы организма. При этом наблю-
дается снижение скорости кровотока в микроциркуля-
торном русле, способствующее повышению эффектив-
ности газообмена между кровью и тканями, активация 
анаэробного метаболизма для компенсации энергети-
ческого дефицита и т.д. Возможно, это и препятствует 
сильному снижению концентрации  кислорода в аль-
веолярном воздухе. Таким образом, концентрационный 

Рис. 2. Изменение коэффициента использования кислорода и коэффициента выведения   
углекислоты во время проведения ИГТ у спортсменок синхронного плавания.  

Ось ОХ – интервалы ИГТ:1-фон, 2,4,6 – гипоксические периоды;  
3,5,7- нормоксические периоды; 8, 9  – восстановление.  

Рис. 1. Изменение скорости потребления кислорода при ИГТ у спортсменок синхронного плавания.

Ось ОХ – интервалы ИГТ:1-фон, 2,4,6 – гипоксические интервалы;  
3,5,7- нормоксические интервалы; 8, 9 – восстановление.
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градиент по кислороду между альвеолярным воздухом 
и газовой смесью может несколько снижаться, что, в 
конечном итоге, может приводить к снижению скоро-
сти потребления кислорода. По данным А.З Колчин-
ской возможно также участие механизма критического 
уровня напряжения кислорода в клетках тканей при 
циклической гипоксии, что также повышает устойчи-
вость к гипоксии [15]. 

Также необходимо отметить, что резкие изменения 
скорости потребления кислорода в ходе сеанса ИГТ, в 
основном, определяется динамикой коэффициента ис-
пользования кислорода, что может свидетельствовать 
о том, что у спортсменок синхронного плавания под 
влиянием их деятельности развилась способность бы-
стро и в значительных пределах изменять эффектив-
ность легочной вентиляции за относительно короткие 
промежутки времени.

Повышенный и достаточно постоянный коэффи-
циент выведения углекислого газа позволяет более 
быстро адаптироваться к сменным режимам, предъ-
являемым в сеансе ИГТ, а также обеспечивает более 
быстрое восстановление после гипоксической нагруз-
ки и задержек дыхания, сопровождающихся накопле-
нием углекислого газа.

Таким образом, проведенные нами исследования, 
позволяют утверждать, что при специфических систе-
матических нагрузках, выполняемых при длительных 
задержках дыхания, в организме спортсменок форми-
руется особый тип регуляции дыхания и проявления 
дыхательных функций. При этом центральные компен-
саторные механизмы выражены слабо и проявляются 
незначительными увеличениями дыхательных объемов 
и приростом легочной вентиляции. В большей степени, 
изменения проявляются на уровне газообменной функ-
ции, заключаясь в эффективном контроле и регуляции 
концентрации углекислого газа и  расширением функ-
циональных возможностей в потреблении кислорода и 
эффективности и экономичности его использования.

Полученные данные свидетельствуют, что дан-
ное воздействие не является тренирующим для вы-
сококвалифицированных спортсменок синхронного 
плавания, так как наблюдаемые изменения в системе 
внешнего дыхания не имеют достаточных признаков, 
свидетельствующих о функциональной нагрузке.

Выводы.
Применяемая нагрузка в виде ИГТ для высококва-

лифицированных спортсменок синхронного плавания 
не является тренирующей, так как не вызывает доста-
точно выраженного функционального напряжения.

У спортсменок синхронного плавания под воздей-
ствием специфических и систематических нагрузок, 
сопровождающихся частыми и достаточно продолжи-
тельными задержками дыхания, выработался редкий 
и глубокий брадипноидный тип дыхания в состоянии 
покоя. При этом наблюдается повышенное содержа-
ние углекислоты в легких, и соответственно, в крови, 
что не сопровождается повышением вентиляционной 
реакции и свидетельствует о сниженной чувствитель-
ности дыхательной системы к углекислоте.

Под воздействием гипоксической нагрузки в ходе 
сеанса ИГТ наблюдается сохранение данного типа 
дыхания, которое в гипоксических интервалах сопро-

вождается резким снижением потребления кислорода, 
а в нормоксических интервалах наоборот – резким по-
вышением данного показателя с практически постоян-
ным уровнем выведения углекислого газа. К 15 минуте 
восстановления все показатели практически возвра-
щаются к фоновому уровню. Все вышеперечисленное 
свидетельствует о сформировавшихся компенсаторных 
механизмах на уровне анаэробных биоэнергетических 
процессов организма и о метаболических изменениях в 
организме, направленных на более экономичное и эф-
фективное использование кислорода.

По динамике оксигенации крови в гипоксических 
интервалах дыхания, всех  обследуемых спортсменок 
можно отнести к высокоустойчивым к гипоксии, что 
обращает внимание, так как при обследовании людей, 
не занимающихся спортом, процент высокоустойчи-
вых к гипоксии лиц достаточно низкий.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем интер-
вальной гипоксической тренировки.
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Аннотации:
Рассматривается проблема адап-
тации студентов первокурсников к 
учебным нагрузкам в течение учеб-
ного дня. В исследовании принимали 
участие 93 студента в возрасте 17-
18 лет. Установлено, что зрительная 
сенсорная система является инди-
катором реагирования организма на 
различные виды утомления – психи-
ческого, умственного, физического. 
Показано, что игра в настольный 
теннис является существенным 
средством в восстановлении функ-
ций зрительной сенсорной системы. 
Отмечается, что естественный при-
рост адаптации к учебным нагрузкам 
снижает уровень функциональных 
сдвигов зрительной сенсорной си-
стемы.

Ровний А. С., Бурень Н. В. Динаміка 
функціонального стану зорової сен-
сорної системи в студентів технічних 
спеціальностей у процесі навчально-
го дня. Розглядається проблема адапта-
ції студентів першокурсників до навчаль-
них навантажень протягом навчального 
дня. У дослідженні брали участь 93 сту-
денти у віці 17-18 років. Установлено, що 
зорова сенсорна система є індикатором 
реагування організму на різні види стом-
лення – психічного, розумового, фізично-
го. Показано, що гра в настільний теніс є 
істотним засобом у відновлення функцій 
зорової сенсорної системи. Відзначаєть-
ся, що природний приріст адаптації до 
навчальних навантажень знижує рівень 
функціональних зрушень зорової сен-
сорної системи.

Rovniy A.S., Buren’ N.V. Dynamics 
of functional state of sensory visual 
system of technical specialties students 
during educational day. The problem 
of adaptation of students of freshmen is 
examined to the educational loadings during 
educational day. In research took part 93 
students in the age of 17-18. It is set that 
the visual sensory system is the indicator of 
reacting of organism on the different types 
of fatigue – psychical, mental, physical. 
It is rotined that playing table tennis is a 
substantial mean in renewal of functions 
of the visual sensory system. It is marked 
that the natural increase of adaptation to 
the educational loadings reduces the level 
of functional changes of the visual sensory 
system.

Ключевые слова:
студенты, адаптация, функции 
зрительной сенсорной системы, 
разностная чувствительность, 
глубинное зрение.

студенти, адаптація, функції зорової 
сенсорної системи, різницева чутли-
вість, глибинний зір.
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Динамика функционального состояния  
зрительной сенсорной системы у студентов  

технических специальностей в процессе учебного дня
Ровный А. С. *, Бурень Н. В. **

Харьковская государственная академия физической культуры* 
Севастопольский национальный технический университет**

Введение.1

Воспитание и формирование будущих инженерно-
технических работников с широким кругозором и 
внутренней культурой происходит в основном в сту-
денческой среде. От уровня здоровья студентов, в 
будущем специалистов программистов, зависит уро-
вень экономического развития нашей страны. Про-
цесс образования должен обеспечивать оптимальные 
двигательные и социальные условия для получения 
профессиональной информации и реализации её в со-
циальном признании и личном самовыражении. Поэ-
тому повышение двигательной активности, внедрение 
здорового образа жизни, разработка оздоровительных 
двигательных программ и применение комплексного 
контроля над состоянием здоровья является постоян-
ной актуальной задачей [6, 9, 10, 11].

В условиях высшего профессионального образо-
вания к здоровью студентов предъявляются большие 
требования. Внедрение технических средств и ком-
пьютерных технологий в учебном процессе, посто-
янное возрастание разнообразного информационно-
го потока, социально-экономические условия жизни 
студентов вызывают значительные напряжения ме-
ханизмов организма. Особенно трудно приходится 
студентам первых курсов, которые довольно трудно 
адаптируются к абсолютно новым учебным и соци-
альным условиям. Сохранение уровня здоровья одна 
из важных проблем и для самих студентов и для ВУЗа, 
так как сохранение контингента является одним из 
условий госзаказа на подготовку специалистов. После 
зимней и летней сессии возможные отчисления, при-
чиной которых является высокие интеллектуальные и 
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психологические нагрузки. Одной из существенных 
причин такого положения является слабая физическая 
подготовленность и неудовлетворительное состояние 
здоровья абитуриентов [1, 5].

Восприятие информации, её первичная переработ-
ка и запоминание зависит от свойств нервных процес-
сов и функциональной активности сенсорных систем. 
Многогранный поток информации, который, воздей-
ствует на человека в 95% случаев, воспринимается 
зрительной сенсорной системой. Это положение на-
шло своё отражение в исследованиях [8], где установ-
лено что, главное в восприятии информации, в выпол-
нении точности оперативных движений принадлежит 
«срочному зрительному восприятию».

Исследования [13] показали, что высокий уровень 
активности зрительной сенсорной системы обеспечи-
вает мгновенную и точную перестройку любой ум-
ственной или двигательной деятельности. Совершен-
ствование функций зрительной сенсорной системы 
значительно улучшают тактильное и мышечное вос-
приятие.

 Таким образом, изменение уровня активности 
зрительной сенсорной системы, так как и частоты сер-
дечных сокращений, является индикатором восприя-
тия человеком физических и психологических напря-
жений. Учебные нагрузки в течение дня оказывают 
воздействие, прежде всего на зрительную сенсорную 
систему организма студентов. Поэтому исследование 
влияния учебной нагрузки на функциональное со-
стояние зрительного анализатора студентов и явилось 
предметом наших исследований.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Исследовать динамику функционального состоя-

ния зрительной сенсорной системы студентов техни-
ческих специальностей в течение учебного дня.

Результаты и их обсуждение. 
В исследовании принимали участие студенты 

первого курса Севастопольского национального тех-
нического университета (n=93) юноши в возрасте 17-
18 лет. Определение функционального состояния зри-
тельной сенсорной системы определялось до начала 
учебной пары и после неё. При помощи адаптометра 
АДМ-2 определялось количество разностных порогов 
чувствительности увеличение яркости светового по-
тока и темновая адаптация. Кроме того, определялся 
порог глубинного зрения при помощи аппарата Беста 
по методике Заксенвегера. Для определения характе-
ристики состояния тормозно-возбудительных процес-
сов регистрировалось латентное время напряжения 
(ЛВН) и латентное время расслабления (ЛВР).

Исследование латентных периодов зрительно-
моторных реакций характеризует тормозно-
возбудительные процессы центральной нервной си-
стемы (ЦНС). Состояние тормозно-возбудительных 
процессов предопределяет скорость восприятия ин-
формации, которая поступает от сенсорных систем.

Материалы исследования показывают, что у сту-
дентов первокурсников наблюдаются достоверные 
изменения ЛВН после каждой учебной пары (табл.1). 
Так после первой пары показатель ЛВН увеличился 
на 16,6%, после второй на 11,5% и после третьей на 
16,0% (р<0,05). Характерно отметить, что в период 
перерыва между парами показатель ЛВН имеет тен-
денцию к восстановлению. Однако с накоплением об-

щей усталости наблюдается достоверное их повыше-
ние. Наиболее значительное увеличение показателя 
ЛВН наблюдается после третьей пары, что с исходным 
уровнем (до первой пары) составляет 37,8%. Удлине-
ние латентного периода напряжения характеризуется 
и значительными внутригрупповыми показателями 
разницы между максимальными и минимальными 
значениями. 

Так, если после первой пары разница между мак-
симальными и минимальными значениями составляла 
28,6 мс, то после второй пары 32,4 мс, а после третьей 
55,2 мс.

В конце семестра наблюдается тенденция к мень-
шему изменению показателей ЛВН в течение учебного 
дня, что вероятно объясняется естественной адапта-
цией первокурсников к учебным нагрузкам (табл.1).

Наблюдаются меньшие повышения показателей 
ЛВН на протяжении учебного дня. Так, после первой 
пары показатель ЛВН повысился на 9%, после второй 
– на 7,8%, а после третьей – на 11,2%. 

Совершенствование адаптационных механизмов 
способствовало уменьшению разницы внутригруппо-
вых показателей между максимальными и минималь-
ными значениями. После первой пары эта разница 
составила 22,6 мс, после второй 35,2 мс и после тре-
тьей 40,6 мс. Анализируя показатели ЛВР видно, что 
показатели ЛВР достоверно повышаются в процессе 
учебного дня.

В начале семестра наблюдается достоверное уве-
личение латентных периодов двигательной реакции. 
После первой пары показатель ЛВР увеличился на 
9,3%, после второй пары на 12,5% и после третьей на 
10,9% (р<0,05). В конце семестра динамика показате-

Таблица 1
Динамика показателей ЛВН (мс) и ЛВР (мс) у студентов технического вуза в процессе учебного дня, (n = 93)

Показатель Этапы учёбы Периодичность  
измерения M ± m max min V%

ЛВН

В начале 
семестра

До первой пары 153,8 ± 2,09 174,3 136,4 16,1
После первой пары 178,9 ± 1,74 193,2 165,6 14,3
До второй пары 162,5 ± 1,93 180,3 148,5 10,5
После второй пары 181,5 ± 1,71 195,5 163,7 14,2
До третьей пары 175,7 ± 0,98 195,2 172,4 10,8
После третьей пары 203,7 ± 2,54 240,6 185,4 19,6

В конце  
семестра

До первой пары 165,3 ± 0,78 176,4 148,6 14,7
После первой пары 180,4 ± 1,52 193,4 165,7 14,8
До второй пары 168,8 ± 0,87 188,3 156,4 18,5
После второй пары 181,3 ± 1,27 200,4 165,7 27,8
До третьей пары 178,4 ± 0,78 195,5 168,3 8,82
После третьей пары 218,5 ± 1,75 217,3 177,5 28,7

ЛВР

В начале 
семестра

До первой пары 301,5 ± 2,2 333,5 283,4 7,6
После первой пары 330,7 ± 1,95 340,5 285,6 8,8
До второй пары 299,5 ± 1,32 338,7 288,6 7,8
После второй пары 335,7 ± 2,17 350,5 298,4 8,3
До третьей пары 310,8 ± 2,05 345,3 288,4 7,7
После третьей пары 344,6 ± 2,13 360,8 285,6 7,9

В конце  
семестра

До первой пары 303,4 ± 1,72 338,5 278,6 7,32
После первой пары 317,4 ± 1,57 340,8 287,6 7,5
До второй пары 307,7 ± 1,27 336,4 285,6 7,9
После второй пары 320,4 ± 2,27 338,5 288,3 8,2
До третьей пары 305,8 ± 1,38 235,6 280,7 8,05
После третьей пары 328,5 ± 1,57 238,6 275,6 8,33
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ля несколько стабилизируется и снижается разница 
между показателями до и после занятий. После пер-
вой пары наблюдается повышение показателя ЛВР на 
4,2%, после второй на 4,5%, после третьей на 7,5%.

Анализируя динамику показателей ЛВР необ-
ходимо отметить, что внутригрупповые показатели 
между максимальными и минимальными значениями 
достигают от 50 до 75 мс. Материалы исследования 
свидетельствуют, что студенты первокурсники менее 
способны к быстрому расслаблению мышц, что вы-
зывает утомление во время удержания сидячей позы в 
течение учебного дня.

Показателем функционального состояния зритель-
ной сенсорной системы является общее количество 
минимальных разностных порогов ощущения увели-
чения яркости.

Накопление физического (неподвижное сохране-
ние сидячей позы), психического и эмоционального 
утомления вызывает снижение количества мини-
мальных приростов ощущения (КМПО) в процессе 
учебного дня студентов. Установлено, что после пер-
вой пары КМПО снизилось на 22,8%, после второй 
на 15,8%, и после третьей на 18,6% (р < 0,05). Зна-
чительное напряжение при восприятии зрительной 
информации нарушает фотохимические процессы в 
рецепторном аппарате глаза, что вызывает снижение 
их различительной способности [13].

Наблюдается значительное повышение внутри-
групповой вариативности к концу учебного дня, что 
связано с увеличением размаха между КМПО мак-
симального и минимального значения. Если после 
первой пары разница между КМПО максимального 
и минимального значения составляла 34,8%, то после 
третьей пары 55,6% (табл. 2).

В конце семестра наблюдается некоторая тенден-
ция к стабилизации КМПО, что связано, по всей ви-
димости, с повышением общей адаптации первокурс-
ников к учебным нагрузкам. Установлено, что после 
первой пары КМПО снизилось на 17,4%, после вто-
рой – на 14,2% и после третьей на- 16,7%.

Темновая адаптация является показателем мобиль-
ности глазодвигательного и рецепторного аппарата. 
Скорость восприятия зрительного ощущения после 
световой адаптации в полной темноте, является харак-
терным показателем восстановления фотохимических 
процессов после значительного снижения зрительно-
го пурпура в период засветки глаза. Проведённые ис-
следования темновой адаптации у первокурсников в 
процессе учебных занятий показали значительные её 
изменения (табл. 3).

В начале семестра установлена такая динамика 
показателей темновой адаптации. После первой пары 
период темновой адаптации увеличился на 16,2%, по-
сле второй пары на 25,3% и после третьей на 38%. Та-
ким образом, накопление общего физического, эмоци-
онального утомления вызывает замедление реакции 
распознавания рецепторного аппарата глаза в темно-
те. Динамика среднегрупповых показателей зависит 
от разницы между максимальными и минимальными 
показателями. Так, максимальный показатель после 

третьей пары увеличился по сравнению с исходным 
на 54,5%, а минимальный на 27,7%. Несмотря на зна-
чительные изменения внутригрупповых показателей, 
коэффициент вариации колебался в пределах 14,4%. 
С развитием механизмов общей адаптации перво-
курсников, в конце семестра наблюдается тенденция к 
положительной динамике показателей темновой адап-
тации. В таблице 3 показано, что показатели времени 
темновой адаптации несколько снизились. Установле-
но, что после первой пары время темновой адаптации 
повысилось на 14,8%, после второй пары – на 17,2% и 
после третьей пары – на 21,5%.

На фоне незначительного колебания общего коэф-
фициента вариации наблюдаются изменения внутри-
групповых показателей. К примеру, максимальный 
показатель после третьей пары увеличился по срав-
нению к исходному на 45,7%, тогда как в начале се-
местра это увеличение составляло 55,3%. Минималь-
ный показатель времени темновой адаптации в конце 
семестра после третьей пары увеличился на 14,3%, 
тогда как в начале семестра увеличение времени тем-
новой адаптации составило 18,3%.

Одной из важных функций зрительной сенсор-
ной системы является глубинное зрение. Острота 
глубинного зрения информирует головной мозг о 
приближении или отдалении предметов. Эта функ-
ция обеспечивает точность двигательных действий в 
сложно-координированной спортивной деятельности, 
а также в управлении транспортных средств и опе-
раторской деятельности. Материалы исследования 
представлены в таблице 4. 

Анализируя показатели глубинного зрения у сту-
дентов, следует отметить, что этот показатель в два 
раза превышает показатели глубинного зрения, изме-
ренный у спортсменов, т. е. если у спортсменов он со-
ставляет 2-3 мм, то у первокурсников – 7-8 мм.

Исследованием порога глубинного зрения у перво-
курсников в процессе учебного дня была установлена 
такая динамика. В начале семестра наблюдается до-
стоверное повышение порога глубинного зрения после 
каждой пары: после первой на 10,5%; после второй – на 
14,6% и после третьей – на 17,3% (р < 0,05). Характер-
но отметить, что к концу учебного дня максимальные 
показатели изменяются в меньшей степени, что соста-
вило 8,6%, а минимальные в большей 22,3%.

В конце семестра наблюдается некоторая стаби-
лизация показателей глубинного зрения, что вместе с 
повышением общей адаптации к учебным нагрузкам 
вызвало меньшие изменения в процессе учебного дня. 
Наблюдается следующая динамика: после первой 
пары порог глубинного зрения повысился – на 7,9%, 
после второй пары – на 8,8% и после третьей – 9,5%. 
Максимальный показатель повысился на 7,2%, а ми-
нимальный – на 15,3%.

Таким образом, проведённые исследования по-
казали, что зрительная сенсорная система являет-
ся индикатором умственного утомления в процессе 
учебных занятий. Естественный процесс адаптации 
стабилизирует показатели функций зрительной сен-
сорной системы и вызывает меньшие изменения.
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Таблица 2
Динамика разностной чувствительности зрительной сенсорной системы  

студентов первого курса в процессе учебного дня (n = 93)

Этапы
учёбы

Периодичность  
измерения 

Кол-во  
порогов, 
M ± m

max min V%

В начале
семестра

До первой пары 22,1 ± 0,6 26,3 17,2 11,7%
После первой пары 17,6 ± 0,3 22,3 14,2 7,8%
До второй пары 19,5 ± 0,5 23,4 15,3 8,6%
После второй пары 16,3 ± 0,7 21,4 14,7 10,4%
До третьей пары 18,4 ± 0,3 21,4 15,5 11,1%
После третьей пары 14,0 ± 0,2 18,5 10,6 12,3%

В конце
семестра

До первой пары 23,7 ± 0,5 27,5 17,4 8,7%
После первой пары 19,3 ± 0,6 26,8 15,3 10,7%
До второй пары 22,1 ± 0,4 25,6 15,2 11,8%
После второй пары 18,9 ± 0,5 24,3 16,8 10,5%
До третьей пары 18,1 ± 0,5 23,6 17,4 8,5%
После третьей пары 15,7 ± 0,3 23,8 15,4 12,3%

Таблица 3
Показатели темновой адаптации зрительной сенсорной систем студентов первого курса  

в процессе учебного дня, (n = 93) 

Этапы
учёбы

Периодичность из-
мерения 

(с)
M ± m max min V%

В начале
семестра

До первой пары 25,1 ± 1,4 33,2 18,4 9,7%
После первой пары 29,2 ± 1,1 36,4 21,3 10,2%
До второй пары 28,3 ± 1,1 36,7 18,6 9,9%
После второй пары 35,1 ± 0,9 41,6 22,7 12,5%
До третьей пары 31,2 ± 1,7 38,5 21,7 12,3%
После третьей пары 43,2 ± 1,2 51,4 33,4 14,2%

В конце
семестра

До первой пары 23,2 ± 1,5 31,4 23,8 8,7%
После первой пары 27,8 ± 0,9 37,2 23,4 12,3%
До второй пары 27,8 ± 1,1 36,5 18,4 9,8%
После второй пары 33,8 ± 0,9 42,5 19,4 13,5%
До третьей пары 30,7 ± 1,75 38,7 21,3 12,6%
После третьей пары 38,1 ± 1,2 48,5 26,7 13,8

Таблица 4
Показатели темновой адаптации зрительной сенсорной систем студентов первого курса  

в процессе учебного дня, (n = 93) 

Этапы
учёбы

Периодичность
измерения (мм) M ± m max min V%

В начале
семестра

До первой пары 7,6 ± 0,1 8,1 6,5 9,2%
После первой пары 8,4 ± 0,1 8,3 5,8 12,5%
До второй пары 7,5 ± 0,1 8,6 6,7 13,7%
После второй пары 8,6 ± 0,1 8,8 6,1 10,2%
До третьей пары 7,5 ± 0,1 8,3 6,5 11,3%
После третьей пары 8,8 ± 0,1 8,8 7,1 14,7%

В конце
семестра

До первой  пары 7,6 ± 0,1 8,2 6,6 10,7%
После первой пары 7,8 ± 0,1 8,3 6,4 12,6%
До второй пары 7,5 ± 0,1 8,6 6,8 11,9%
После второй пары 8,1 ± 0,09 8,7 7,1 13,4%
До третьей пары 7,7 ± 0,1 8,5 6,9 12,7%
После третьей пары 8,4 ± 0,1 8,8 7,4 14,8%
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Скорость адаптационных перестроек организма 
студентов зависит от характера, величины и направ-
ленности применяемых физических нагрузок [2]. 

Разработка оздоровительных программ двига-
тельной активности предполагает на основании об-
щей физической подготовленности развитие профес-
сионально значимых физических качеств. Согласно 
материалам исследований [9, 10, 11, 12, 14, 15], для 
студентов технических специальностей (операторов 
системы человек-машина) рекомендованы физиче-
ские упражнения, которые формируют психофизи-
ческие качества. К ним относятся: дифференцировка 
пространственно-временных параметров движений, 
скорость сенсомоторных реакций, скорость различе-
ния и запоминания предъявляемых стимулов, способ-
ность быстрого восстановления зрительных функций 
(темновая адаптация, глубинное зрение и др.). Одним 
из эффективных средств физического воспитания яв-
ляются спортивные игры (и в частности настольный 
теннис) [3, 4]. Врачи офтальмологи рекомендуют на-
стольный теннис как зрительную гимнастику.

Проведённые исследования показали, что игра 
в настольный теннис 30 мин. в процессе перерыва 
между парами восстанавливает чувствительность 
зрительной сенсорной системы на 89,7%, функцию 
глубинного зрения на 77,3%, темновую адаптацию на 
85,4%, латентное время напряжения на 89,8%, латент-
ное время расслабления на 85,3%.

Таким образом, результаты исследования пред-
ставлены в виде допустимых рамок вариативности 
функционального состояния сенсорных систем, ме-
тодов контроля функций зрительной сенсорной си-
стемы, а также условий, на основании которых необ-
ходимо осуществлять коррекцию функционального 
состояния организма студентов первокурсников в си-
стеме учебного дня.

Выводы:
Анализ проведённых исследований свидетель-

ствует, что зрительная сенсорная система является 
индикатором реагирования организма на различные 
виды утомления – психического, умственного, физи-
ческого;

Естественный прирост адаптации к учебным на-
грузкам снижает уровень функциональных сдвигов 
зрительной сенсорной системы;

Комплексное исследование зрительной сенсорной 
системы свидетельствует о том, что отдельные функ-
ции информируют мозг об уровне восприятия различ-
ной информации;

Включение в лекционные перерывы игры в настоль-
ный теннис достоверно способствовало восстановле-
нию зрительных функций после учебных занятий.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем состоя-
ния зрительной сенсорной системы у студентов.
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Анотації:
Перевірено ефективність засто-
сування співвідношення обсягів 
тренувальних навантажень в 
підготовці спортсменів. В експе-
рименті взяли участь 12 спортс-
менів (вік 18–22 роки, стаж за-
нять від 8 до 15 років). Протягом 
трьох місяців застосовувалася 
програма підготовки. Всі спортс-
мени проводили однакову кіль-
кість тренувальних занять – 105. 
Визначена найефективніша по-
будова тренувального процесу 
тхеквондистів в одноцикловому 
тримісячному періоді. Вона має 
таке співвідношення обсягів тре-
нувальних засобів: базова техні-
ка – 10%, формальні комплекси 
бойових вправ – 9%, спеціально-
підготовчі вправи – 24%, впра-
ви на снарядах – 17%, вправи 
з партнером – 17%, спаринги – 
23%.

Саенко В. Г., Мишельман С. В. Оптималь-
ное соотношение объемов тренировочных 
нагрузок в одноцикловом эксперимен-
тальном периоде подготовки тхэквонди-
стов высокой квалификации. Проверена 
эффективность применения соотношения 
объемов тренировочных нагрузок в подго-
товке спортсменов. В эксперименте приняли 
участие 12 спортсменов (возраст 18-22 года, 
стаж занятий от 8 до 15 лет). На протяжение 
трех месяцев применялась программа под-
готовки. Все спортсмены проводили одинако-
вое количество тренировочных занятий – 105. 
Определено наиболее эффективное постро-
ение тренировочного процесса спортсменов 
в одноцикловом трехмесячном периоде. Оно 
имеет такое соотношение объемов трени-
ровочных средств: базовая техника – 10%, 
формальные комплексы боевых упражнений 
– 9%, специально-подготовительные упраж-
нения – 24%, упражнения на снарядах – 17%, 
упражнения с партнером – 17%, спарринги – 
23%.

Saienko V.G., Michelman S.V. Optimum 
parity of volumes of training loadings 
in the one-cyclic experimental period 
of preparation taekwondo athletes high 
qualification. Efficiency of application 
of correlation of volumes of the trainings 
loadings is tested in preparation of sports-
men. 12 sportsmen took part in an experi-
ment (age of 18-22, experience of employ-
ments from 8 to 15 years). On the extent 
of three months the program of prepara-
tion was used. All sportsmen conducted 
the identical amount of trainings employ-
ments – 105. The most effective construc-
tion of training process of sportsmen is 
certain in one-cyclic three months period. 
It has such correlation of volumes of train-
ings facilities: base technique – 10%, for-
mal complexes of battle exercises – 9%, 
specially-preparatory exercises – 24%, 
exercises on shells – 17%, exercises with 
a partner – 17%, sparrings – 23%.

Ключові слова:
обсяг, навантаження, підготов-
леність, висококваліфікований, 
тхеквондо.

объем, нагрузка, подготовленность, 
высококвалифицированный, тхэквондо.

volume, loading, readiness, highly skilled, 
taekwondo.

Оптимальне співвідношення обсягів тренувальних навантажень 
в одноцикловому експериментальному періоді підготовки 

тхеквондистів високої кваліфікації
Cаєнко В. Г., Мишельман С. В.

Інститут фізичного виховання і спорту Державного закладу  
„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Вступ.1

Побудова оптимальної підготовки спортсменів є 
одним з головних завдань тренерів у всіх видах спорту. 
Відносно молодий вид спорту тхеквондо ВТФ, що 
вперше дебютував на Олімпійських іграх в Сіднеї 
2000 року, не є виключенням. Як і в багатьох видах 
спорту, тренувальний процес тхеквондо має циклове 
планування у річному підготовчому періоді. Проте не 
завжди тренерами враховуються обсяги виконуваного 
навантаження спортсменами на окремих відрізках 
річної підготовки. При цьому надзвичайно важливо, 
щоб кожен засвоєний обсяг роботи супроводжувався 
прогресом результатів і готував організм спортсмена 
до вимог наступного етапу підготовки. Тому виявлення 
співвідношення обсягів тренувальних навантажень в 
одноцикловому експериментальному періоді підготовки 
тхеквондистів на етапі підготовки до вищих досягнень 
є актуальним з метою виключення недостатнього рівня 
підготовленості, перенавантаження або зменшення 
ризику отримання травми у прагненні до максимального 
спортивного результату.

Сучасні публікації з тхеквондо розкривають історичні 
і філософські аспекти [1, 5, 8, 14], а науково-методична 
й навчальна література присвячена базовій техніці 
виконання рухів і вивченню комплексних вправ [2, 13]. 
Аналізу тактики маневрування тхеквондистів у двобоях 
присвячені роботи [1, 4, 12, 14], техніці проведення ударів 
[3, 7, 15]. У попередній роботі нами проведено дослідження 
фізичних якостей юних тхеквондистів [9]. Залишається 
нез’ясованим питання про те, які обсяги тренувальних 
©  Cаєнко В. Г., Мишельман С. В., 2010

навантажень слід виконувати тхеквондистам високої 
кваліфікації, щоб підвищувати свою майстерність та 
вдосконалювати рівень своїх фізичних якостей. В даній 
роботі робиться спроба дослідження застосування 
оптимального співвідношення обсягів тренувальних 
навантажень в одноцикловому експериментальному 
періоді підготовки високої кваліфікації, які спеціалізуються 
з тхеквондо ВТФ.

Робота виконана за Зведеним планом науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту 
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту на 2006-2010 роки; тема 2.2.3 „Удосконалення 
підготовленості спортсменів різної кваліфікації в 
групах видів спорту” (номер державної реєстрації 
0107U001647).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – перевірити ефективність 

застосування співвідношення обсягів тренувальних 
навантажень в одноцикловому експериментальному 
періоді підготовки тхеквондистів високої 
кваліфікації.

Завдання дослідження – дослідити ефективність 
застосування співвідношення обсягів тренувальних 
навантажень в одноцикловому експериментальному 
періоді підготовки спортсменів високої кваліфікації, 
які спеціалізуються з тхеквондо ВТФ.

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

методичної літератури. 
2. Педагогічні контрольні випробування (тести). 
3. Методи математичної статистики.
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Організація дослідження. З метою перевірки 
ефективності застосування співвідношення обсягів 
тренувальних навантажень в одноцикловому 
експериментальному періоді підготовки тхеквондистів 
високої кваліфікації було проведено педагогічний 
експеримент, в якому взяли участь 12 спортсменів 
Луганської області зі зрівняними стартовими 
характеристиками підготовленості (P>0,05), які 
спеціалізуються з тхеквондо ВТФ. Спортсмени мали 
кваліфікацію кандидати у майстри спорту України, 
вік їх складав 18–22 роки, а стаж безперервних занять 
тхеквондо ВТФ від 8 до 15 років. Протягом трьох 
місяців застосовувалася програма підготовки. Всі 
спортсмени проводили однакову кількість тренувальних 
занять – 105, змагань та навчально-тренувальних 
зборів. Експериментальним чинником було наступне 
співвідношення обсягів основних і допоміжних 
засобів підготовки тхеквондистів у одноцикловому 
тримісячному періоді тренування, що складало: базова 
техніка тхеквондо – 18 год., формальні комплекси 
бойових вправ – 15 год., спеціально-підготовчі вправи – 
40 год., вправи на снарядах – 30 год., вправи з партнером 
– 30 год., спаринги – 40 год., бігові вправи – 26 год., 
вправи на гнучкість – 30 год., вправи загальної фізичної 
підготовки – 10 год., загальнорозвивальні вправи – 
11 год., спортивні ігри – 10 год., вправи з обтяженням 
– 40 год. Кількісні показники наведених тренувальних 
засобів і відсоткове співвідношення обсягів, що були 
виконані тхеквондистами високої кваліфікації в ході 
педагогічного експерименту, надано у табл. 1–2 та на 
рис. 1.

Результати дослідження.
Ефективність застосування співвідношення об-

сягів тренувальних навантажень в підготовці тхек-
вондистів високої кваліфікації оцінювали за змінами 
рівня фізичної підготовленості на початку й напри-
кінці педагогічного експерименту. Для встановлення 
зрушень, аналіз проводився окремо за кожною фізич-
ною якістю, а саме: результати окремого випробу-
вання тхеквондистів високої кваліфікації на початку 
експерименту, порівнювались з показниками в кінці 
тримісячного періоду тренування та розраховувався 
відсотковий приріст. Дослідження рівня фізичної під-
готовленості тхеквондистів високої кваліфікації в екс-
перименті здійснювалось за наступними педагогічни-
ми тестами:
1. Бистрота спортсменів оцінювалася за результатами 

бігу на 20 м з високого старту.
2. Сила м’язів за показниками кистьової та станової 

динамометрії.
3. Швидкісно-силові якості спортсменів тестувалися 

за даними контрольних вправ, що дозволяють вия-
вити і оцінити рівень „вибухової” сили спортсмена. 
Серед них – стрибки у довжину й у висоту з місця, 
метання набивного м’яча масою 2 кг двома руками 
знизу вперед.

4. Координаційні здібності спортсменів фіксувались 
у роботі за тестом човниковий біг, що відображає 
здібність до оцінки та регуляції просторово-часових 
та динамічних параметрів рухів.

5. Гнучкість спортсменів визначалась у кульшовому 
суглобі за тестами поздовжній і поперечний шпа-
гати і у суглобах хребетного стовпа при нахилі 
тулуба вперед (згинання) із положення стоячи на 
гімнастичній лаві та при розгинанні хребетного 
стовпа за тестом „міст”.

6. Загальна витривалість спортсменів визначалася за 
тестом Купера.
Методики проведення вказаних тестів та доціль-

ність їх застосування у контролі тренувального про-
цесу доведено у джерелах [6, 10, 11]. Обробка резуль-
татів тестування проводилась за допомогою методів 
математичної статистики з розрахунком визначення 
вірогідності розбіжностей (Р<0,05) за t-критерієм 
Стьюдента.

Проведення аналізу отриманих результатів рів-
ня розвитку фізичних якостей тхеквондистів високої 
кваліфікації за наведеними тестами виявило, що між 
показниками на початку і в кінці педагогічного екс-
перименту реєструється статистично значуще поліп-
шення (P<0,05) у всіх контрольних випробуваннях. 
Це свідчить про те, що рівень кожної фізичної якості 
за період експерименту має суттєве поліпшення, про 
що підтверджує відсотковий приріст.

У тесті тхеквондистів високої кваліфікації на би-
строту – біг на 20 м з високого старту на початку екс-
перименту фіксувалася середня швидкість виконання 
вправи за 3,02 с, після другого заміру вона покращи-
лася й становила 2,83 с (приріст склав 6%). Приріст 
показників абсолютної сили: м’язів сильнішої кисті 
(кистьова динамометрія) складає 9% (поліпшення від 
53,33 кг до 58,42 кг); м’язів тулуба (станова динамо-
метрія) – 9% (поліпшення від 209,58 кг до 230,42 кг). 
Показники швидкісно-силових якостей покращилися: 
у стрибках у довжину з місця на початку експеримен-
ту складали 257,08 см, після другого заміру збільши-
лися до 268,08 см (приріст склав 4%); у стрибках у 
висоту з місця від 60,00 см до 68,17 см (12%); в мета-
нні набивного м’яча вагою 2 кг знизу вперед на почат-
ку експерименту 13,39 м, а в кінці – 14,40 м (приріст 
7%). Координаційні здібності в тесті човникового бігу 
на початку складали 9,38 с, а в кінці 14,40 с (приріст 
7%). Показники гнучкості тхеквондистів високої ква-
ліфікації: поздовжнього шпагату на початку експери-
менту були 9,50 см, а в кінці 6,33 см (приріст 50%), 
поперечного шпагату виявлено після першого заміру 
12,42 см, а після другого – 8,33 см (приріст 49%); при 
розгинанні хребетного стовпа за тестом „міст” поліп-
шилися на 16% (від 42,17 см до 36,42 см); при нахилі 
тулуба стоячи поліпшилися від 15,08 см до 20,33 см, 
тобто на 26%. Дослідження рівня загальної витрива-
лості тхеквондистів високої кваліфікації виконува-
лось за тестом Купера та виявило на початку експе-
рименту 3010,92 м, а в кінці – 3098,58 м, що складає 
приріст 3%.

Висновки.
Експериментально перевірено ефективність за-

стосування співвідношення обсягів тренувальних на-
вантажень в підготовці тхеквондистів з кваліфікацією 
кандидати у майстри спорту на що вказує відсотковий 
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Таблиця 1
Обсяг основних засобів тренування, виконаний групою тхеквондистів (n=12)  

за період тримісячного педагогічного експерименту

Показники тренувального процесу
Кількість

тренувальних
годин

Базова техніка тхеквондо 18
Формальні комплекси бойових вправ 15
Спеціально-підготовчі вправи 40
Вправи на снарядах 30
Вправи з партнером 30
Спаринги 40
Сумарна за три місяці 173

Таблиця 2
Обсяг допоміжних засобів тренування, виконаний групою тхеквондистів (n=12)  

за період тримісячного педагогічного експерименту

Показники тренувального процесу
Кількість

тренувальних
годин

Бігові вправи 26
Вправи на гнучкість 30
Вправи загальної фізичної підготовки 10
Загальнорозвивальні вправи 11
Спортивні ігри 10
Вправи з обтяженням 40
Сумарна за три місяці 127

а                                                                                            б

Рис. 1. Відсоткове співвідношення обсягу основних (а) і допоміжних (б) засобів тренування 
експериментальної групи тхеквондистів (n=12)
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Спортивні 
ігри; 
10; 8%  

Вправи на  
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підготовки;  
10; 8%  

Загально-
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приріст показників тестування та статистично значу-
ще (Р<0,05) розбіжностей у всіх випробуваннях. На 
етапі підготовки до вищих досягнень для тхеквондис-
тів ефективна побудова тренувального процесу три-
місячного періоду має таке співвідношення обсягів 
тренувальних засобів: 

основних – базова техніка тхеквондо – 18 го-
дин (10%), формальні комплекси бойових вправ – 
15 годин (9%), спеціально-підготовчі вправи – 40 го-
дин (24%), вправи на снарядах – 30 годин (17%), 
вправи з партнером – 30 годин (17%), спаринги – 
40 годин (23%);

допоміжних – бігові вправи – 26 годин (20%), впра-
ви на гнучкість – 30 годин (24%), вправи загальної 
фізичної підготовки – 10 годин (10%), загальнорозви-
вальні вправи – 11 годин (9%), спортивні ігри – 10 го-
дин (8%), вправи з обтяженням – 40 годин (31%).

Перспективи подальших досліджень. Планується 
дослідження показників, що характеризують рівень 
технічної підготовленості спортсменів високої квалі-
фікації, які спеціалізуються з тхеквондо ВТФ.
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Вступ.1

Однією з характерних особливостей сучасного 
стану системи педагогічної освіти є пошук не меха-
нічного нарощування інновацій, а дбайливе збере-
ження традицій, орієнтації на споконвічні педагогічні 
цінності, поєднання нових форм, методів, засобів і 
технологій навчання – педагогічних інновацій. Вирі-
шення цієї проблеми необхідно перш за все для того, 
щоб забезпечити майбутньому педагогу мобільність у 
реалізації професійної підготовки та особистого твор-
чого потенціалу в педагогічній діяльності [3-6, 8-11].

Аналіз науково-методичної літератури [1-11 та 
інші] та попередніх досліджень показав, що при про-
веденні занять з лижної підготовки на другому кур-
сі навчання ВНЗ фізкультурно-спортивного профілю  
немає чітких рекомендацій, як за змістом програми 
так і за організацією в умовах обмеженого часу, що 
відводиться на вивчення даної дисципліни.

Попередні отримані  дані  досліджень дозволили  
виявити провідні компоненти морфо-функціональної 
та фізичної підготовленості студентів різних спортив-
них спеціалізацій, що мають тісний зв'язок з ефектив-
ністю і якістю навчання техніки лижних ходів.

Робота виконана за планом НДР Харківської дер-
жавної академії фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягала у визначенні най-

більш раціональної методики прискореного навчання 
студентів загального курсу із дисципліни «Лижний 
спорт» за кредитно-модульною системою навчання з 
урахуванням спортивної спеціалізації без збільшення 
об'єму і інтенсивності навчального навантаження.

Завдання дослідження:
Розробити раціональне співвідношення занять 

з навчання техніці класичного і ковзанярського сти-
лів пересування на лижах з урахуванням морфо-
функціональних і фізичних якостей різних фахових 
©  Cидорова Т.В., 2010

Анотації:
Визначено раціональну методики 
прискореного навчання студентів 
загального курсу із дисципліни 
«Лижний спорт» за кредитно-
модульною системою. В екс-
перименті приймали участь 60 
студентів. В основу прискореного 
навчання покладений цілісно-
роздільний підхід до освоєння і 
вдосконалення техніки способів 
пересування на лижах. Встанов-
лено оптимальне співвідношення 
занять з навчання техніці класич-
ного і ковзанярського стилів пере-
сування на лижах з урахуванням 
морфо-функціональних і фізичних 
якостей студентів.

Сидорова Т.В. Методика ускоренно-
го обучения технике лыжного спорта 
студентов второго курса спортивного 
вуза. Определена рациональная мето-
дика ускоренного обучения студентов 
общего курса дисциплины «Лыжный 
спорт» по кредитно-модульной системе. В 
эксперименте принимали участие 60 сту-
дентов. В основу ускоренного обучения 
положен целостно-раздельный подход к 
освоению и совершенствованию техники 
способов передвижения на лыжах. Уста-
новлено оптимальное соотношение заня-
тий при обучении технике классического и 
конькобежного стилей передвижения на 
лыжах с учетом морфо-функциональных 
и физических качеств студентов.

Sidorova T.V. The method of speed-up 
teaching the technique of ski sport of 
students of the second course of higher 
sport institute. The rational method of the 
speed-up teaching of students of flat rate 
of discipline is certain «Ski sport» to on to 
credit-module to the system. 60 students 
took part in an experiment. In basis of the 
speed-up teaching fixed integrally-separate 
going near mastering and perfection of tech-
nique of methods of movement on pattens. 
Optimum correlation of employments is set 
at teaching the technique of classic and 
skating styles of movement on pattens tak-
ing into account морфо-функциональных 
and physical qualities of students.

Ключові слова:
дисципліна «Лижний спорт», ме-
тодика навчання, спортивна спе-
ціалізація, рухові уміння і навички, 
фізична підготовленість.

дисциплина «Лыжный спорт», методика 
обучения, спортивная специализация, 
двигательные умения и навыки, физи-
ческая подготовленность.

discipline is «Ski sport», teaching method, 
sporting specialization, motive abilities and 
skills, physical preparedness.

Методика прискореного навчання техніці лижного спорту 
студентів другого курсу спортивного вузу

Cидорова Т.В.
Харківська державна академія фізичної культури

спеціалізацій студентів другого курсу.
Експериментально перевірити ефективність вико-

ристання розроблених методик навчання техніці лиж-
них ходів за кредитно-модульною системою студентів 
з урахуванням їх спортивної спеціалізації.  

Результати дослідження.
Навчання студентів на другому курсі проходило 

як за традиційною системою (контрольна група) та 
за розробленою нами методикою (експериментальні 
групи), в якій враховано групові показники фізичної 
підготовленості. 

 За підсумками  попередніх досліджень були сфор-
мовано три експериментальні групи студентів (по 20 
чол.), за переважним проявом фізичних якостей всі 
інші (n=60 чол.) склали контрольну групу.
1. Експериментальна – 1 (Е1): гімнастика, важка 

атлетика, плавання (група з високими проявом 
швидкісно-силових якостей).

2. Експериментальна – 2 (Е2): зимові види спорту, 
велоспорт, легка атлетика (з високими показниками 
витривалості).

3. Експериментальна – 3 (Е3): футбол, спортивні ігри, 
одноборства, спортивні танці (з високим рівнем 
прояву координаційних здібностей).
Надалі досліджувався вплив вживаних різних мето-

дик навчання на рівень засвоєння умінь і знань студен-
тами. Дослідження  проводилися  у 2008 та 2009 роках. 
Викладання дисципліни «Лижний спорт» проводилось 
в умовах навчального лижного збору (два тижня).

Для студентів другого курсу ХДАФК враховуючи 
спортивні спеціалізації та рівень розвитку фізичних 
якостей студентів, було розроблено (скоректований 
зміст і організація занять) та впроваджено експери-
ментальні (Е1, Е2, Е3) методики навчання техніці лиж-
них ходів. 

Основною відмінністю навчання контрольної та 
експериментальних (Е1, Е2, Е3) груп був зміст навчаль-
них програм.
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Результати педагогічних досліджень контрольної 
та експериментальних груп (Е1, Е2, Е3) після другого 
курсу навчання, наведені в таблиці 1.

Студенти експериментальної групи (Е1) які на другому 
курсі навчання вивчали техніку класичного стилю пересу-
вання (табл. 1), в порівнянні з контрольною групою, яка за-
своювала класичний стиль на першому курсі, мали кращу 
технічну підготовленість: в поперемінному двокроковому 
ході  (t=2,38; p<0,05), одночасному однокроковому ході 
(t=1,81; p>0,05), одночасному двокроковому ході (t=2,50; 
p<0,05). Також було кращім проходження змагальної 
дистанції 5 км класичним стилем  в експериментальній 
групі на 1,30 хв. (t=2,18; p<0,05).

Результати теоретичного тестування теж були кра-
щими експериментальній групі (Е1), але достовірних 
відмінностей не виявлено (p>0,05). 

Співставлення результатів тестування технічної 
підготовленості контрольної та експериментальної 
групи (Е2) (табл. 1) виявило значний ріст виконання 
техніки   ковзанярського стилю пересування в групі 
(Е2): без відштовхувань палицями (t=1,43; p>0,05), 
одночасному однокроковому ході (t=3,33; p<0,01), од-
ночасному двокроковому ході (t=2,14; p<0,05). Крім 
цього студенти групи (Е2) при проходженні змагальної 
дистанції  5 км ковзанярським стилем мали на 1,36 хв. 
кращі показники (t=2,91; p<0,05).

В той же час результати теоретичного тестування 
були кращі в контрольній групі, але достовірних від-
мінностей не виявлено (t=0,59; p>0,05).

Особливість методики навчання експерименталь-
ної групи (Е3) полягала у тому, що на другому курсі 
навчання студенти удосконалювали техніку класич-
них і ковзанярських лижних ходів та вивчали мето-
дику навчання. Тому нами були порівняні результати 
досліджень контрольної  і групи (Е3) за перший та 
другий курс навчання (табл. 1).

Отримані результати досліджень в експеримен-
тальній групі (Е3) кращі ніж у контрольній у всіх еле-
ментах техніки лижного спорту. Достовірна різниця 
виявлена у техніці пересування ковзанярськими хо-
дами: без відштовхувань палицями  (t=2,11; p<0,05), 
одночасному однокроковому ході (t=3,53; p<0,01), 
одночасному двокроковому ході (t=3,13; p<0,01). 
Проходження змагальної дистанції ковзанярським 
стилем, теж в групі (Е3) на 1,42 хв. краще ніж в 
контрольній (t=3,00; p<0,01).

Результати теоретичного тестування в експери-
ментальній групі (Е3) були кращім ніж в контрольній, 
але достовірних відмінностей не виявлено (t=0,56; 
p>0,05).

Узагальнюючи результати досліджень після дру-
гого курсу навчання з дисципліни «Лижний спорт» 
виявлено наступний рівень підготовленості студен-
тів за сумою отриманих балів. Так, у контрольній 
групі він склав 74,31±1,37, у експериментальній (Е1) 
– 76,14±1,14, експериментальній (Е2) – 77,29±1,05, 
експериментальній (Е3) – 77,39±1,17, що свідчить про 
ефективність розроблених методик навчання.

Нами був проведено аналіз підготовленості сту-
дентів після першого та другого курсу навчання з дис-

ципліни «Лижний спорт» із урахуванням спортивної 
спеціалізації студентів (табл. 2). 

Результати досліджень свідчать, що після двох років 
навчання студенти експериментальних  груп (Е1, Е2, Е3) 
продемонстрували вищий рівень техніки пересування 
на лижах, в порівнянні з контрольною (табл. 2): 

техніки пересування на лижах класичним сти-• 
лем: контрольна група – 71,0 бали,  експеримен-
тальна група (Е1) – 75,3 бали (t=2,15; p<0,05), 
експериментальна група (Е2) – 78,3 бали (t=3,48; 
p<0,05), експериментальна група (Е3) – 76,0 бали 
(t=2,38; p<0,05); 
техніки пересування ковзанярським стилем: • 
контрольна група – 72,0 бали, експериментальна 
група (Е1) – 75,8 бали (t=2,11; p<0,05), 
експериментальна група (Е2) – 76,0 бали (t=2,22; 
p<0,05), експериментальна група (Е3) – 77,0 бали 
(t=2,94; p<0,05).

Аналіз середньо групових результатів прохо-
дження змагальної дистанції 5 км класичним та ков-
занярським стилем пересування на лижах виявив 
кращі показники в експериментальних групах над 
контрольною:

класичний стиль: контрольна група – 24,55 хв., екс-• 
периментальна група (Е1) – 23,25 хв. (t=2,18; p<0,05), 
експериментальна група (Е2) – 23,11 хв. (t=2,21; 
p<0,05), експериментальна група (Е3) – 23,22 хв. 
(t=2,09; p<0,05);
ковзанярський стиль: контрольна група – 19,57 хв., • 
експериментальна група (Е1) – 18,34 хв. (t=2,24; 
p<0,05), експериментальна група (Е2) – 18,21 хв. 
(t=2,91; p<0,01), експериментальна група (Е3) – 
18,15 хв. (t=3,00; p<0,01).

Аналіз результати теоретичного тестування та тех-
ніки подолання спусків, поворотів, гальмування між 
контрольною та експериментальними групами досто-
вірних відмінностей не виявив (p>0,05).

Результати досліджень показали, що рівень під-
готовленості студентів з дисципліни «Лижний спорт» 
після закінчення навчання становив:  контрольна гру-
па – 73,68 бали, експериментальна (Е1) – 75,29 бали, 
експериментальна (Е2) – 77,56  бали, експерименталь-
на (Е3) – 76,87 бали (рис.1).

Таким чином, результати проведених досліджень 
навчання дисципліни «Лижний спорт» з урахуванням 
спортивної спеціалізації студентів, довели ефектив-
ність методик навчання, основаних на розроблених 
нами поетапно-диференційованій технологіях при-
скореного навчання техніці лижних ходів. 

В результаті виконаного комплексу досліджень 
(рис.1) експериментально обґрунтована ефективність 
методик навчання дисципліни «Лижний спорт» з ура-
хуванням спортивної спеціалізації та рівнем фізичної 
підготовленості студентів, яка сприяє більш приско-
реному засвоюванню елементів техніки пересування 
на лижах і теоретичних знань, вирішуючи тим самим, 
освітнє завдання в ВНЗ фізкультурно-спортивного 
профілю. 

Таким чином, у відповідності з основними вимо-
гами сучасного стану освіти потрібно застосовувати 
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нові форми та методи технології навчального про-
цесу студентів. У цьому сенсі, методика навчання з 
дисципліни «Лижний спорт», потребує використання 
інноваційного підходу до навчання, враховуючи інди-
відуальні особливості студентів та складання окремих 
планів навчання, відповідно до кредитно-модульної 
системи їх розподілу і сполучення.

Висновки:
1. Аналіз науково-методичної літератури виявив, 

що при проведенні занять з лижної підготовки 
із студентами фізкультурних ВНЗ немає чітких 
рекомендацій як за змістом програми, так і з 
організацією лижної підготовки з урахуванням 
спеціалізації студентів, в умовах кредитно-
модульної системи навчання. Ця обставина істотно 
стримує оволодіння студентами теоретичних і 
практичних розділів дисципліни «Лижний спорт».

2. Розроблена і експериментально обґрунтована 
особисто-диференційована технологія прискореного 
навчання способам пересування на лижах, дозволяє 
вирішувати конкретні завдання для кожної гру-
пи спеціалізацій студентів. Застосування методик 
варіюється в залежності від спортивної спеціалізації 
студентів та розвитку їх фізичних якостей. 

3. В результаті виконаного комплексу досліджень ек-
спериментально обґрунтована методика навчання 
дисципліни «Лижний спорт», яка враховує спортив-
ну спеціалізацію студентів, а також рівень розвитку 
їх фізичних якостей, що сприяє якісному засвоєнню 
техніки пересування на лижах класичним та ковза-
нярським стилем, в деякій мірі фізичному розвитку 
і функціональній підготовленості, вирішуючи тим 
самим, освітнє завдання в ВНЗ.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем прискореного на-
вчання техніці лижного спорту студентів.
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Рис. 1. Рівень підготовленості студентів контрольної та експериментальних груп  
(Е1, Е2, Е3) після закінчення  навчання з дисципліни «Лижний спорт»
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Анотації:
Наведено статистичні дані про 
рівень здоров’я школярів. За-
значено, що тільки 10% школя-
рів можуть вважатись здорови-
ми. Інші 90% – мають ті або інші 
відхилення у стані здоров’я. Роз-
глядається категорія “здоров’я” 
в декількох аспектах: психогігі-
єнічний, соматичний, фізичний 
та соціальний. Підтверджено, 
що спадковість, екологія, хі-
мізація, умови життя, стан та 
можливість медичного обслуго-
вування по-різному впливають 
на здоров’я людини. В якості 
критеріїв рівня здоров’я ви-
користовують характеристики 
адаптації, гомеостазу, реактив-
ності. 

Сидорченко Е.Н. Категория “здо-
ровья”: общие понятия и методы 
оценки в физическом воспитании в 
общеобразовательных учебных заведе-
ниях. Приведены статистические данные 
об уровне здоровья школьников. Указано, 
что только 10% школьников могут считать-
ся здоровыми. Другие 90% – имеют те или 
другие отклонения в состоянии здоровья. 
Рассматривается категория “здоровье” в 
нескольких аспектах: психогигиенический, 
соматический, физический и социальный. 
Подтверждено, что наследственность, 
экология, химизация, условия жизни, со-
стояние и возможность медицинского об-
служивания по-разному влияют на здоровье 
человека. В качестве критериев уровня здо-
ровья используют характеристики адапта-
ции, гомеостаза, реактивности. 

Sidorchenko E.N. The category of 
«health»: the main concepts and 
methods of evaluation in physical 
education in comprehensive educational 
establishments. The statistical data on a 
level of health of schoolboys are resulted. It 
is specified, that only 10 % of schoolboys can 
be considered healthy. Others of 90 % – have 
these or those deviations in a state of health. 
The category “health” in several aspects is 
surveyed: psychogienic, somatic, physical 
and social. It is confirmed, that a heredity, 
a bionomics, chemicalization, conditions 
of life, the condition and an opportunity of 
health services variously influence health 
of the person. As criteria of a level of health 
use characteristics of acclimatization, a 
homeostasis, a reactivity. 

Ключові слова:
здоров’я, хвороба, методи-
ки оцінки, фізичне виховання, 
школярі.

здоровье, болезнь, методики оценки, физи-
ческое воспитание, школьники.

health, illness, techniques of an estimation, 
physical training, schoolboys.

Категорія «здоров'я»: загальні поняття та методи оцінки   
у фізичному вихованні у загальноосвітніх навчальних закладах

Cидорченко К.М.
Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна»

Вступ.1

Сучасні концепції національної системи фізичного 
виховання визначають нові пріоритети педагогічного 
процесу в школі, що характеризуються спрямованіс-
тю на покращення здоров’я учнів.

Сьогодні не викликає сумнівів наявність високо-
го взаємозв’язку між організацією, методиками фі-
зичного виховання та станом здоров’я дітей на етапі 
шкільного віку [2, 4, 7]. Проте, як свідчать наукові до-
слідження, тільки 10%  дітей шкільного віку можуть 
вважатись здоровими, інші 90% – мають ті або інші 
відхилення у стані здоров’я або певну стадію захво-
рювань [11, 12]. Це означає, що необхідно здійсню-
вати подальші дослідження спрямовані на розробку 
ефективних педагогічних технологій у фізичному ви-
хованні школярів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій  свідчить, 
що здоров’я індивіда формується на підставі двох 
головних факторів – спадковості та умов життя (зо-
внішніми факторами). Оскільки діти не тільки успад-
ковують хвороби батьків, але здобувають ще й свої, 
то протягом життя двох-трьох поколінь за несприят-
ливих соціально-економічних умов держави і життє-
вих умов населення відбувається зниження рівня фі-
зичного та психічного здоров’я суспільства в цілому. 
Сучасні дані [11, 12] свідчать, що за останні 10 років 
народження, в Україні зросло в п’ять разів кількість 
нежиттєздатних дітей і дітей з малою вагою тіла. Біль-
шість дітей мають ті або інші захворювання; дитяча 
смертність в Україні зараз вища у два рази ніж у Япо-
нії і Швеції, у півтора рази – ніж у США.

Роботу виконано згідно плану роботи про-
блемної науково-дослідної лабораторії “Гендерні 
профілактично-оздоровчі технології фізичного ви-
ховання і реабілітації” на 2007–2011 рр. Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана 

©  Cидорченко К.М., 2010

Огієнка  в рамках Зведеного плану науково-дослідної 
роботи Міністерства охорони здоров’я за темою “Удо-
сконалення медичної допомоги населенню промисло-
вого регіону з особливими потребами” (номер дер-
жавної реєстрації 0103U007883; шифр UN01.08.13) 
відповідно до Міжгалузевої комплексної програми 
“Здоров’я нації” на 2002–2011 рр.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи –  встановити сутність категорії 

“здоров’я” та дослідити методи оцінки рівня здоров’я 
у фізичному вихованні у загальноосвітніх навчальних 
закладах.

Методи дослідження: аналіз і синтез, індукція і 
дедукція, теоретичне моделювання, узагальнення да-
них спеціальної літератури. 

Результати дослідження. 
На даний момент неможливо виділити одне, за-

гальновизнане тлумачення поняття “здоров’я” [5, 
16]. В значній мірі це зумовлено тим, що наявні по-
няття “здоров’я” мають у своїй основі різні методичні 
підходи та критерії. Як зазначає Н.В. Панкратьєва зі 
співавторами [16] різноманітність поглядів на сут-
ність поняття здоров’я та безрезультатність спроб 
знайти єдину, узгоджену думку пояснюється тим, що 
здоров’я являє з себе дуже складне явище, характерні 
та найбільш значимі сторони якого дуже складно уза-
гальнити коротко та однозначно.

Один з принципів, який найчастіше використову-
ється у науковій і науково-методичній літературі, є 
співставлення двох якісно різних станів: нормального 
фізичного (йому відповідає поняття “добре здоров’я”) 
і патологічного (синоніми якого – хвороба, “погане”) 
здоров’я. Більша частина визначень останнього скла-
дає чи має на увазі саме такий полярний поділ. Проте, 
подібний підхід є не досить продуктивним.

В дійсності між хворобою та здоров’ям існує бага-
то перехідних станів. Так, більше двох тисячоліть тому 
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Гален, наприклад, виділяв таких три ступеня: здоров’я, 
хвороба та проміжний стан – “ані здоров’я, ані хворо-
ба”. Авіценна створив класифікацію з шести категорій: 
перші чотири відповідали різним градаціям здоров’я, а 
останні дві – стану патології різного ступеню. 

Здатність виконувати суспільні, й насамперед тру-
дові, виробничі функції – важливий критерій здоров’я 
людини. “Втрата здатності повноцінно виконувати 
трудові функції – є найбільш поширеним й найбільш 
визначним для людини, сім’ї, суспільства соціальним 
наслідком хвороб людини...Втрата здатності повно-
цінно працювати в конкретному оточенні виступає 
об’єктивним, достатньо визначеним та прийнятним 
для практичної роботи критерієм початку великої гру-
пи хвороб людей” [13].

Сьогодні, спеціалісти виділяють певні фактори зо-
внішнього характеру, які впливають на здоров’я інди-
віда, але не залежать від конкретної, окремої особи, 
від прояву в неї “свободи волі”. Спадковість, екологія, 
хімізація, умови життя, стан та можливість медичного 
обслуговування – все це впливає на здоров’я людини 
[1]. Тому дуже важливо створити такі умови і так ор-
ганізувати виховання, щоб було забезпечено бадьо-
рий, позитивний стан дитини, повноцінний фізичний 
та психологічний розвиток. Забруднені повітря, вода, 
шкідливі звички (паління, алкоголь та наркоманія) 
дорослих – негативно впливають на ще незміцнілий 
організм дитини.

Водночас, поведінка суб’єкта, його пошукова ак-
тивність має значно більше значення для здоров’я у 
порівнянні з характером зовнішніх факторів, які діють 
на організм індивіда   [16].

Основна відмінність живих систем від неживих 
полягає в здатності їх до самоорганізації – саморегу-
лювання, самовідновлення. Це і є біологічна сутність 
здоров’я. Вона описується різними сторонами проце-
су самоорганізації біосистеми   – реакціями гомеоста-
зу, адаптації, реактивності, резистентності, репарації, 
регенерації і т.д., а також процесом онтогенезу.

Про необхідність підтримання гомеостазу для ста-
ну здоров’я відомо здавна. Гомеостаз – це пристосу-
вання до будь-яких умов зовнішнього середовища, 
яке не повинно відбуватися за рахунок незворотних 
й небезпечних змін внутрішнього середовища люд-
ського організму. Відносна стабільність внутрішнього 
середовища та його зміни лише у визначених межах 
не тільки створюють оптимальні умови для функціо-
нування тканин, органів та систем в умовах звичайної 
життєдіяльності, але й забезпечують передумови для 
реалізації адекватної поведінки в екстремальних си-
туаціях [9].

Однак здоров’я – категорія не тільки медико-
біологічна але і соціальна, а виконання індивідом сво-
їх біологічних та соціальних функцій можна тракту-
вати як прояв здоров’я. Чим вища здатність індивіда 
реалізувати свої біологічні та соціальні функції, тим 
вищий рівень його здоров’я. 

Виходячи із сутності, дефініцію індивідуального 
здоров’я можна уявити наступним чином: здоров’я 
– динамічний стан людини, який визначається резер-

вами механізмів самоорганізації його системи (стій-
кістю до впливу патогенних чинників та здатністю 
компенсувати патологічний процес), характеризуєть-
ся енергетичним, пластичним та інформаційним (ре-
гуляторним) забезпеченням процесів самоорганізації, 
а також являється основою прояву біологічних ( ви-
живання – збереження особи, репродукція – продо-
вження роду) та соціальних функцій.

Адаптація – процес пристосування будови і функ-
цій організму та його органів до умов довкілля. В аме-
риканській енциклопедії адаптація визначається як 
зрушення у функції чи формі, яке підтримує існуван-
ня системи у визначеному середовищі [6, 11]. Виді-
ляють генотипну і фенотиптну адаптацію. Генотипна 
адаптація, є процесом пристосування до умов серед-
овища популяцій шляхом спадкоємних змін і природ-
ного добору. Генотипна адаптація стала підґрунтям 
еволюційної (теорії) сукупності уявлень про механіз-
ми і закономірності історичних змін у живій природі. 
Фенотипна адаптація є пристосувальним процесом, 
який розвивається в окремої особи протягом життя у 
відповідь на вплив факторів довкілля.

Вивчаючи закономірності адаптації організму до 
різного роду подразників, можна виділити такі влас-
тивості, як специфічність пристосувальних реакцій, 
їхню перехресність і адекватність, які є підґрунтям 
управління у фізичному вихованні.

Із зазначених підходів та критеріїв спеціалісти про-
понують і відповідні схеми та методики оцінки стану 
здоров’я індивіда. З викладеного вище виходить, що в 
якості критеріїв, які дозволяють кількісно визначити 
рівень індивідуального здоров’я, можуть використо-
вуватись тільки ті, що пов’язані з його сутнісними ха-
рактеристиками (відображають діяльність механізмів 
самоорганізації живої системи): адаптації [6], гомеос-
тазу [15], реактивності [10] і т.д. В якості показників 
рівня здоров’я можна також використовувати харак-
теристики проявів здоров’я, життєздатності [2], со-
ціалізації особистості [3]. Перевірка інформативнос-
ті найбільш розповсюджених методик валеометрії за 
критеріями чутливості до специфічності показала [8], 
що максимальним індексом діагностичної ефектив-
ності володіє методика Г. А. Апанасенко (чуттєвість – 
біля 100%, специфічність – біля 40%). Низька, з точки 
зору теорії тестів, специфічність даної методики обу-
мовлена тим, що в якості референтного тесту автора-
ми використана маніфестація патологічного процесу, 
а не стійність біосистеми до патогенних впливів.

Суть даної методики оцінки стану здоров’я дітей 
і підлітків полягає в урахуванні показників фізичного 
розвитку та функціонального стану систем організму. 
Необхідні операції щодо отримання цифрових показ-
ників передбачають визначення: ЖЄЛ, ЧСС, АТ у стані 
спокою; масу тіла, довжину тіла, динамометрію кисті; 
індекс Руф’є; життєвий індекс; силовий індекс; індекс 
Робінсона. Усі зазначені показники оцінюються в балах 
за відповідною таблицею. Додавши бали і порівнявши 
отриманий результат зі шкалою таблиці, отримаємо 
оцінку рівня соматичного здоров’я – низьку, нижче се-
реднього, середню, вище середнього або високу [4].  
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Наведена система оцінки дозволяє виділити групу 
ризику (середній рівень) дітей та проводити з ними 
спеціально спрямовані профілактико-оздоровчі заходи. 
Діти і підлітки з низьким рівнем здоров’я, швидше за 
все, можуть мати різного роду паталогічні  відхилення і 
повинні пройти поглиблене медичне обстеження.

Іншою характеристикою стану здоров’я є враху-
вання кількості випадків хвороб на 100 учнів, кіль-
кість днів хвороби на кожних 100 учнів, відсоток тих, 
хто хворів (протягом року) більше ніж чотири рази.

Більш інформативним є так званий “індекс 
здоров’я”. Цей показник враховує кількість здорових 
школярів (1 група) і практично здорових (2 група) до 
загальної кількості обстежених. Наприклад, усього об-
стежено 250 школярів, з них 100 віднесено до першої 
і 75 до другої групи здоров’я. В цьому випадку індекс 
здоров’я буде 100+75=175;   175 : 250 х 100% = 70%.

Пропонується і комплексна оцінка, яка враховує 
всі основні складові здоров’я, – свідоме відношення 
до свого здоров’я, рухова активність, раціональне хар-
чування, правильний життєвий режим і відсутність 
шкідливих звичок, – “індивідуальний тест здоров’я” 
(цит. за [14]). В цьому тесті пропонується оцінювати в 
балах ранкову гімнастику; шлях до школи (на роботу); 
масу тіла; паління; харчування; виробничу гімнасти-
ку; регулярність занять фізичними вправами та спо-
живання алкогольних напоїв. 

Після підрахунку виділяють три способи життя: 
здоровий спосіб життя (25 балів), достатньо здоро-
вий спосіб життя (25–50 балів) і неправильний спосіб 
життя (більше 50 балів).

На думку деяких спеціалістів [2, 12] з метою оцін-
ки здоров’я дітей і підлітків, у відповідності до су-
часних уявлень про категорію “здоров’я”, доцільно в 
якості головних критеріїв використовувати наступні 
показники: рівень фізичного розвитку, ступінь його 
гармонійності, відповідність біологічного віку до ка-
лендарного; рівень фукціонування головних систем 
організму; рівень фізичної підготовленості; ступінь 
стійкості організму до несприятливих дій довкілля; 
наявність або відсутність хронічних захворювань.

Висновки. 
1. На сьогодні не існує єдиного, комплексного визна-

чення категорії “здоров’я”. Розглядається категорія 
здоров’я в декількох аспектах, серед яких голов-
ними виступають: психогігієнічний, соматичний, 
фізичний та соціальний.

2. Оцінка стану здоров’я також характеризується 
відповідними аспектами і тому не має комплексно-
го підходу.

3. У фізичному вихованні пропонується ряд схем і 
методик, основу яких складають функціональні і 
морфологічні показники організму та деякі звички 
як фактори індивідуального способу життя.
Напрямок подальших досліджень полягає у по-

глибленому вивченні  методів покращення стану 
здоров’я, морфофункціональних показників та фізич-
них якостей; пошуку шляхів керування індивідуаль-
ним здоров’ям дітей у загальноосвітніх навчальних 
закладах, що за станом віднесені до спеціальних ме-
дичних груп.

Література: 
Антипенко Е. Н. Качество жизни и самооценка здоровья / 1. 
Е. Н. Антипенко, Н. Н. Когут // Медицинские вести. – 1997. – 
№2. – С. 20–21.
Апанасенко Г. Л. Эволюция биоэнергетики и здоровья человека 2. 
/ Апанасенко Г. Л. – СПб: Петрополис,1992.– 123 с.
Апанасенко Г. Л. Валеологія як наука / Г. Л. Апанасенко, О. А. 3. 
Попова // Валеологія. – 1996. – № 6. – С. 4–9.
Апанасенко Г. Л. Медицинская валеология. / Г. Л. Апанасенко, 4. 
О. А. Попова. – Киев: Здоров’я, 1998. – 247 с.
Апанасенко Г. Л. Валеология на рубеже веков / Апанасенко Г. Л. 5. 
// Наука в олимпийском спорте. – 2000. – Спец.выпуск. – С. 
14–21.
Баевский Р. М. Прогнозирование состояний на грани нормы и 6. 
патологии / Баевский Р. М. – М.: Медицина, 1979. – 298 с.
Бальсевич В. К. Онтокинезиология человека / Бальсевич В. К. – 7. 
М.: Просветитель, 2000. – 356 с. 
Безматерных Л. Э. Диагностическая эффективность методов 8. 
количественной оценки индивидуального здоровья  / Л. Э. Без-
матерных, В. П. Куликов // Физиология человека. – 1998. – Т.24, 
№ 3. – С. 79–85.
Брехман И. И. Введение в валеологию – науку о здоровье / Брех-9. 
ман И. И. – Л.:Наука, 1987. – С. 125.
Гаркави Л. К. Понятие здоровья с позиции теории неспецифи-10. 
чесских реакций организма / Л. К. Гаркави, Е. Б. Квакина  // Ва-
леология. – 1996. – № 2. – С. 15–20.
Завадський В. І. Фізіологічна характеристика розвитку організму 11. 
школярів / Завадський В. І. – Луцьк:Надстир’я, 1994. – 149 с.
Круцевич Т. Ю. Управление физическим состоянием подрост-12. 
ков в системе физического воспитания: автореф. дис. на соиск. 
науч. степени доктора наук по физ. восп. и спорту: спец. 24.00.02 
«Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / 
Т. Ю. Круцевич. – К.: НУФВиСУ, 2000. – 44 с.
Летрик О. І. Медико-біологічні та психолого-педагогічні основи 13. 
здорового способу життя : [курс лекцій] / О. І. Летрик. – Львів: 
Світ,1993. – 120 с.
Медико-біологічні основи валеології: [навч. посібник 14. 
/ за заг. ред. П. Д. Плахтія]. – Кам’янець-Подільський: 
Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 
інформаційно-видавничий центр, 2000. – 408 с. 
Минцер О. П. Новая философия здоровья / Минцер О. П. // Материа-15. 
лы симпозиума «Здоровье в гармонии». – Киев, 1993. – С. 15–16.
Панкратьева Н. В. Здоровье – социальная ценность: [вопросы и 16. 
ответы] / Панкратьева Н. В. [и др.] – М.: Мысль, 1989. – 236 с.

Надійшла до редакції 30.09.2010р. 
Сидорченко Екатерина Николаевна

winnersport@rambler.ru



проблеми фізичного виховання і спорту   № 9 / 2010

93

Анотації:
Приведены результаты анализа осан-
ки тела 12 квалифицированных волей-
болисток польской команды “TPS Ru-
mia”. Оценку осанки во фронтальной 
плоскости производили с помощью 
“Нью-Йоркского теста классификации 
осанки тела”. Сделан вывод, что 
асимметрическое положение тела 
волейболисток во время выполнения 
подач и нападающего удара по мячу 
способствует формированию в осанке 
ряда асимметрических отклонений. 
В частности, у большинства 
спортсменок это проявляется в 
опускании левого плеча и левой 
лопатки, в правостороннем сколиозе, 
в тенденции к уплощению стоп, что 
требует использования специальных 
профилактических и корректирующих 
упражнений.

Стех М., Скробецькі Ю., Ожеховська 
М. Оцінка постаті тіла кваліфікованих 
волейболісток. Наведено результати 
аналізу постаті тіла 12 кваліфікованих 
волейболісток польської команди “TPS 
Rumia”. Оцінку постаті у фронтальній 
площині виконували за допомогою 
“Нью-Йоркського тесту класифікації 
постаті тіла”. Зроблено висновок, 
що асиметричне положення тіла 
волейболісток під час виконання подач і 
нападаючих ударів сприяє формуванню 
у постаті ряду асиметричних відхилень. 
У більшості спортсменок це виявляється, 
зокрема, у опущенні лівого плеча і лівої 
лопатки, у правосторонньому сколіозі, у 
тенденції до розвитку плоскостопості, що 
потребує використання волейболістками 
спеціальних профілактичних і 
корегуючих вправ.

Stech M., Skrobecki J., Ojechows’ka 
M. Evaluation of the body bearing of 
high performance female volleyball 
players. In the present paper the results 
of the study of  body bearing in 12 high 
performance female volleyball players of 
polish team (“TPS Rumia”) are presented. 
To estimate body bearing the “New-York’s 
test of the body bearing classification” 
was used. The results of the study have 
shown that asymmetrical positions of vol-
leyball players in the time of services and 
attacks are contributed to formed some 
asymmetrical disturbances of  body bear-
ing. At the majority of sportsmen it is ex-
hibited in omitting the left brachium and 
the left blade, in a right-hand scoliosis, in 
the tendency to a platypodia. It requires 
use of special preventive and adjusting 
exercises.

Ключові слова:
волейболистки, осанка тела, 
асимметрия.

волейболістки, постать тіла, асиме-
трія. 

women volleyball players, body bearing, 
asymmetry.

Оценка осанки тела квалифицированных волейболисток
Стех М., Скробецки Ю., Ожеховська М. 

Академия физического воспитания и спорта в Гданьске (Польша)

Введение.1

Физическая активность является одним из наи-
более важных факторов здорового образа жизни, а 
её отсутствие или недостаток может стать причиной 
серьёзных нарушений здоровья и возникновения 
целого ряда таких болезней цивилизации как ожире-
ние, нарушение обмена веществ, а также патологии 
сердечно-сосудистой системы [6]. У молодых людей 
малоподвижный образ жизни часто становится причи-
ной нарушения осанки тела. Неправильные привыч-
ные положения тела быстро приводят к деформации 
позвоночника, грудной клетки, нижних конечностей, 
включая стопы [1]. Cколиотическая болезнь и пло-
скостопие – крайние проявления такой нагрузки [2]. 
Положение сегментов тела при движении существен-
но сказывается на эффективности выполнения двига-
тельного действия [4]. И поэтому неудивительно, что 
осанку рассматривают в самых разных аспектах. Она 
является предметом изучения таких наук как медици-
на, физическая культура, военное дело, театральное 
искусство, эстетика, эргономика.

Значение осанки особенно велико у детей в пери-
од роста и формирования скелета. Уже в школьные 
годы многие из них постоянно и успешно занимают-
ся отдельными видами спорта и впоследствии стано-
вятся профессиональными спортсменами. И в этом 
случае нередко бывает так, что структура движений 
становится отягощенной физическими нагрузками, 
которые не всегда положительно влияют на осанку 
занимающихся. Неправильно выбранная методика 
применения упражнений, неадекватные физические 
напряжения и чрезмерное количество их повторений 
формируют соответствующую осанку спортсмена. То 
есть, многолетняя однообразная структура специфи-
ческих для конкретной спортивной дисциплины дви-
жений находит впоследствии своё отражение в кон-
фигурации отдельных сегментов тела.

© Стех М., Скробецки Ю., Ожеховська М., 2010

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью настоящей работы явился анализ и оцен-

ка особенностей осанки тела спортсменок, которые в 
течение минимум пяти лет профессионально занима-
лись волейболом.

Рабочей гипотезой, положенной в основу прове-
денного исследования, было предположение о том, 
что у волейболисток под влиянием специфической 
для данного вида спорта работы мышц туловища, 
верхних и нижних конечностей, а также асимметрич-
ных движений тела во время выполнения подач и ата-
кующих ударов по мячу может формироваться ряд не-
желательных изменений в осанке их тела.  Реализация 
указанной цели позволила бы получить ответ на сле-
дующие вопросы:

Какой тип осанки тела характерен для квалифици-
рованных волейболисток?

Какие элементы осанки тела во фронтальной пло-
скости чаще всего имеют отклонения от нормального 
их расположения и какова степень этих асимметрий?

Проявляются ли у волейболисток нежелательные 
изменения в выпуклости стоп и какой вид изменения 
чаще всего характерен для толчковой ноги?

Характеристика испытуемых. В исследовании 
приняли участие 12 квалифицированных волейбо-
листок клуба „TPS Rumia”, которые в сезоне 2010 
завоевали право выступать в Высшей Лиге. Возраст 
испытуемых находился в диапазоне от 18 до 31 лет (в 
среднем 22,5 лет), а спортивный стаж – от 5 до 16 лет 
(в среднем 9,6 лет). Спортсменки тренировались 5 раз 
в неделю по 2,5 часа ежедневно, а также регулярно 
принимали участие в календарных матчах. 

Среди испытуемых у 11 волейболисток доминирова-
ла правая рука и лишь у одной – левая. В то же время у 9 
из них толчковой была левая нога, а у 3 – правая. Наибо-
лее частыми травмами у них были вывихи и растяжения 
в области коленных и голеностопных суставов.

Организация и методы исследования. Исследова-
ние проводили в два этапа. На первом из них был раз-
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работан протокол исследования. Определены сроки и 
методы проведения обследований. Обследование про-
исходило в мае 2010 г. Все исследовательские процеду-
ры выполнялись перед тренировочными занятиями.

Оценку осанки тела спортсменок производили 
с помощью «Нью-Йоркского теста классификации 
осанки тела» [8]. Обследование испытуемых во фрон-
тальной плоскости базировалось на так называемом 
тесте симметрии, заключавшемся в сравнении разме-
щения на теле соответствующих точек с передней и 
задней сторон или же размещения соответствующих 
участков тела по отношению к его средней линии 
(рис. 1). В указанном тесте определяли частоту и сте-
пень проявления асимметрии отдельных элементов 
осанки тела. С тыльной стороны анализировали рас-
положение плеч /2/, лопаток /3/, треугольников талии 
/4/, форму линии, соединяющей отростки позвонков 
позвоночника /5/, расположение отростков прокси-
мального отдела бедренной кости /6/, а также конфи-
гурацию колен /7/ и пяток /8/. С передней стороны 
определяли особенность расположения головы  /1/.

Применение указанного теста позволяет оценить 
в баллах отдельные показатели осанки тела человека, 
которые при сравнении с представленными на рис. 
1 образцами могут по своей форме и расположению 
рассматриваться как правильные или имеющие откло-
нения. В настоящей работе использована следующая 
(выражаемая в баллах) оценочная шкала:
0 – анализированный элемент осанки тела подобен об-

разцам, размещенным в крайней левой колонке (ряды 
1-7) и характеризуется правильной конфигурацией;

0,5÷1 – анализированный элемент осанки располага-
ется между первой и второй колонками рисунка и 
характеризуется незначительным отклонением от 
образцов;

1,5÷2 – анализированный элемент осанки испытуемой 
проявляет значительное отклонение от правильной 
формы или расположения. В данном случае он со-
ответствует образцу, находящемуся во второй ко-
лонке рисунка;

2,5÷3 – элемент осанки испытуемой соответствует 
образцам, находящимся между второй и третьей 
колонками рисунка и характеризуются более чем 
значительным отклонением;

3,5÷4  – элемент осанки испытуемой характеризуется 
очень выраженным отклонением от образца, пред-
ставленного в третьей колонке рисунка.
В протокол исследования вносятся обнаруженные 

отклонения и выраженные в баллах их оценки. Харак-
теристика осанки тела составляется на основе сум-
мирования всех баллов. При этом, чем больше сумма 
баллов, тем ниже оценка осанки. Критерии качествен-
ной оценки осанки отражены в табл.1.

Исследование выпуклости стоп основывалось на 
регистрации их пантограмм при использовании при-
бора для получения отпечатков. На полученных пан-
тограммах вычерчивали соответствующие линии, по 
которым рассчитывали показатели, характеризующие 
выпуклость левой и правой стоп. Расчёт пантограмм 
производили по методике, предложенной E. Zeyland-
Malawki [8] по формуле:

Ww = (xx1·100)/ yy1

где, Ww  – выраженный в процентах показатель выпу-
клости стопы;

xx1 – расстояние между внутренней и внешней по-
верхностью отпечатка стопы в участке наименьше-
го его сужения; 

yy1 – ширина стопы – расстояние между внешними и 
внутренними краями отпечатка всей стопы, опре-
деляемое длиной отрезка, проходящего перпенди-
кулярно к линии внешней границы стопы в месте 
наибольшего её сужения до пересечения с линией 
внутренней границы стопы.

Рис. 1. Исследование симметрии тела во фрон-
тальной плоскости в соответствии с «Нью-

Йоркским тестом классификации осанки тела» [8]

Таблица 1. 
Критерии оценки качества осанки

№ п/п Баллы Оценка осанки
1 0 – 8 Очень хорошая
2 9 – 16 Хорошая
3 17 – 24 Удовлетворительная
4 25 – 32 Неудовлетворительная

1

2

3

4

5

6

7

8  

0 2 4
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Показатель выпуклости позволяет характеризо-
вать форму стопы как правильную, в разной степени 
плоскую (I°, II°, III° и IV°) или углублённую, для чего 
ориентиром служат следующие значения показателя:
  0÷27% – стопа углублённая;
28÷38% – стопа правильной формы;
39÷50% – стопа плоская I°;
51÷66% – стопа плоская II°;
67÷100% – стопа плоская III°;
> 100%  – стопа плоская IV°.

Из соматических показателей определяли длину 
и массу тела спортсменок, а также длину обеих ниж-
них конечностей. Последний показатель определяли 
в положении испытуемых лёжа на спине – измеряли 
расстояние от отростка проксимального отдела бе-
дренной кости до верхушки лодыжки. На основании 
результатов определения длины и массы тела спор-
тсменок рассчитывали Индекс массы тела (BMI). Ин-
терпретацию показателей BMI производили с учётом 
рекомендаций Всемирной Организации Здравоохра-
нения [7]. 

Полученный в ходе проведенного исследования экс-
периментальный материал обрабатывали с помощью 
стандартной компьютерной программы „Statistica 8”.

Результаты исследования. 
Как свидетельствуют представленные в табл. 2 

данные, средний показатель длины тела обследован-
ных спортсменок составил 179±6,6 см при среднем 
значении массы их тела, равном 69,7±9,0 кг. Рассчи-
танные на основе этих данных средние показатели 
BMI указывают на то, что у лишь у одной из волей-
болисток был зарегистрированный избыток массы 
тела, тогда как у остальных он находился в пределах 
оптимальных показателей, соответствующих полу, 
возрасту и длине тела спортсменок. При этом среднее 
значение показателя BMI в целом для команды соста-
вило 21,7±1,9 пунктов.

Оценки показателей, характеризующих осанку 
тела волейболисток во фронтальной плоскости (табл. 
2), а также частота и особенность их отдельных про-
явлений отражены данными, представленными в та-
блицах 3 и 4. 

Нарушение осанки тела во фронтальной плоско-
сти проявляется в асимметричном расположении от-
дельных фрагментов туловища наряду с боковым ис-
кривлением позвоночника. Частота проявления таких 
характеристик представлена в табл. 3.

Чаще всего отклонения от симметричного распо-
ложения были отмечены в отношении конфигурации 
пяток, а именно – в отношении искривления пяточной 
кости у всех испытуемых. Также частым проявлением 
оказалась и асимметрия расположения плеч (91,3%), 
треугольников талии (91,3%), а также направления 
линии, соединяющей остистые отростки позвонков 
позвоночника (91,3%). 

В исследовании осанки тела с помощью Нью-
Йоркского классификационного теста выявлено 
«очень хорошую» осанку тела только у одной волей-
болистки (8,3%), тогда как для остальных спортсме-
нок их осанка была оценена как правильная, но с 
оценкой «хорошая» (91,7%).

Правильное (вертикальное) расположение голо-
вы отмечено у 5 волейболисток (41,7%), тогда как у 
6 испытуемых – отклонение головы в правую сторону 
(50,0%) и только у одной – в левую (8,3%). Однако эти 
отклонения были незначительными, поскольку оце-
нивались одним и двумя баллами.

Асимметричное расположение плеч во фронталь-
ной плоскости выявлено у 91,7% спортсменок. Для 
большинства из них характерным оказалось откло-
нение с оценкой в 1 балл (58,3%) и при этом чаще  
несколько опущенным было левое плечо (50,0%). У 
четырёх волейболисток (33,3%) проявилась более вы-
раженная асимметрия плеч, которая оценена двумя 
баллами и которая касалась преимущественно левого 
плеча (25,0%). В общем более низкое расположение 
левого плеча отмечено у семи испытуемых (58,3%). 
Обращает на себя внимание тот факт, что у двух спор-
тсменок, у которых подача мяча осуществлялась пра-
вой рукой, правое плечо оказалось опущенным. 

Симметричное расположение лопаток во фрон-
тальной плоскости установлено только у одной спор-
тсменки. При этом их асимметричное расположение 
оказалось в 11 случаях достаточно выраженным в та-
кой же степени, как и расположение плеч. Из них у 
8 спортсменок (66,6%) отклонение от симметричного 
расположения оценено 1 баллом. Более выраженное 
отклонение, оцениваемое двумя баллами, выявлено у 
двух волейболисток (16,6%) и лишь в одном случае 
указанная оценка составила 3 балла (8,3%). 

Симметричное расположение треугольников та-
лии выявлено у двух спортсменок (16,7%). У поло-
вины испытуемых несколько ниже расположенный 
треугольник оказался на левой стороне туловища, а 
у четырёх испытуемых (33,3%) – на правой. Незна-
чительная разница в расположении треугольников 
талии, оцененная 1 баллом, была установлена для 8 
волейболисток (66,7%). 

Асимметрия в области таза во фронтальной пло-
скости проявилась в несколько опущенном располо-
жении одной из его сторон. Указанная асимметрия 
отмечена у 11 волейболисток (91,7%). При этом чаще 
опущенной была левая сторона (66,6%). Только у 
одной испытуемой она оказалась выраженной, по-
скольку оценивалась тремя баллами, тогда как в 9 
случаях – одним баллом.

С расположением таза связано и соотношение 
длин нижних конечностей. Однако при этом ни у кого 
из испытуемых не было обнаружено отклонения та-
кого рода соотношения, как и не было выявлено слу-
чаев колченогости. Правильная конфигурация колен 
установлена у двух волейболисток (16,7%), тогда как 
у остальных отмечена косолапость, причём в 5 случа-
ях значительная (2 балла), а в одном случае – сильно 
выраженная (3 балла).

У всех спортсменок форма пяточных костей ока-
залась изменённой. У половины из них указанное от-
клонение было выраженным в наивысшей степени 
(4 балла) и только у двух волейболисток (16,7%) оно 
оценивалось 1 баллом.

Наиболее частым проявлением отклонения от нор-
мы формы позвоночника явилось одностороннее бо-
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ковое искривление, которое отмечено у 11 спортсме-
нок (91,7%). У 9 из них (75,0%) оно локализовалось в 
грудино-поясничном отделе, причём у 7 было право-
сторонним. Выраженное отклонение, оцененное тре-
мя баллами, обнаружено у двух испытуемых (16,7%), 
а оцененное двумя баллами – у четырех (33,3%). 

Анализ продольной выпуклости стоп, оцениваемой 
по показателю Wejsfloga (Ww), не выявил статистиче-
ски достоверной разницы между правыми и левыми 
стопами. Среднее значение указанного показателя 
для правой стопы составило 32,2±18,0, а для левой – 
36,7±14,7. В одном случае для левой стопы и в двух 
случаях для правой значение показателя Ww не пре-
вышало 1, что указывает на сильную их выпуклость. 
При этом обнаружено 7 стоп правильной формы (3 
левых и 4 правых), 12 уплощенных стоп (7 левых и 
5 правых), а также 5 стоп углубленных (2 левых и 3 
правых). Все уплощенные стопы отнесены к группе 
плоскостопия I степени, за исключением одной, кото-
рая была отнесена ко II степени. Плоскостопий  III и 
IV степени не выявлено. У половины испытуемых обе 
стопы оказались уплощенными. При этом среди ле-
вых стоп толчковой ноги 6 стоп были уплощенными, 
2 углубленными и 1 – правильной формы.

Обсуждение результатов исследования. В рабо-
те представлены результаты анализа и оценки осанки 

Таблица 3.
Частота проявления оценок отдельных показателей, характеризующих осанку тела  

во фронтальной плоскости у обследованных волейболисток

Показатели 
осанки тела  

Оценка
0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла
n % n % n % n % n %

Расположение головы 5 41,7 6 50,0 1 8,3 0 0 0 0

Расположение плеч 1 8,3 7 58,3 4 33,3 0 0 0 0

Расположение лопаток 1 8,3 8 66,7 2 16,7 1 8,3 0 0

Форма позвоночника 1 8,3 5 41,7 4 33,3 2 16,7 0 0

Расположение треугольников талии 2 16,7 8 66,7 2 16,7 0 0 0 0

Расположение таза 1 8,3 9 75,0 2 16,7 0 0 0 0

Конфигурация колен 2 16,7 1 8,3 5 41,7 1 8,3 3 0

Конфигурация пяток 0 0 1 8,3 3 25,0 2 16,7 6 25

             В сумме (n) 13 45 23 6 9

Таблица 4.
Частота проявления оценок показателей, характеризующих форму стоп нижних конечностей  

у обследованных волейболисток

Характеристики Левая стопа Правая стопа Толчковая  нога Нетолчковая нога
n % n % n % N %

Правильная форма 3 25,0 4 33,3 2 16,7 3 25,0
Уплощенная Iº 6 50,0 5 41,7 6 50,0 6 50,0
Уплощенная IIº 1 8,3 0 0 1 8,3 0 0
Уплощенная IIIº 0 0 0 0 0 0 0 0
Углублённая 2 16,7 3 25,0 3 25,0 3 25,0

тела волейболисток с многолетним спортивным ста-
жем. Напряженная тренировочная и соревновательная 
деятельность, связанная с частым принятием телом 
однообразных позиций повлияла на проявление зна-
чительного количества нежелательных отклонений в 
показателях, характеризующих осанку и телосложение 
спортсменок. Отмеченный факт находится в соответ-
ствии с мнением E. Zeyland-Malawki [9] о том, что «... 
двигательная активность – её вид и интенсивность, как 
и её отсутствие – может иметь для позвоночника не-
маловажное значение».

Полученные в ходе проведенного исследования 
данные позволили выявить достаточное количество ин-
формации об особенностях осанки тела квалифициро-
ванных волейболисток, что способствовало решению 
поставленных в работе задач. Анализ соматических 
показателей испытуемых (длины и массы тела) свиде-
тельствует о том, что все спортсменки характеризуют-
ся стройностью фигуры и хорошо развитой мускула-
турой. В соответствии с топологией Э. Кречмера  (цит. 
по T. Kasperczyk [3] ), их телосложение относится к 
атлетическому типу, отличающемуся плотными кость-
ми, широкими плечами, хорошо развитыми мышцами 
грудной клетки и мышцами туловища. У всех испытуе-
мых, за исключением одной спортсменки с избыточной 
массой тела, оказался оптимальный показатель BMI.
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раженные показатели обвода плеча и бедра на стороне 
руки, не выполняющей подачу.

Удар по мячу является наиболее динамичной фор-
мой атаки. Асимметричное движение тела спортсмена 
во время выполнения данного технического приёма, 
так же как и при выполнении теннисной подачи мо-
жет влиять на проявление боковых искривлений по-
звоночника и асимметрий в области туловища. Мож-
но полагать, что асимметричные элементы техники 
подачи мяча и нападающего удара являются равно-
значными по сравнению с остальными техническими 
элементами игры в волейболе (отбивание мяча двумя 
вытянутыми вверх и опущенными вниз руками, а так-
же при выполнении блока). 

Выводы.
Осанка тела квалифицированных волейболисток 

характеризуется морфологической асимметрией тела 
во фронтальной плоскости.

Асимметрическое положение тела волейболисток 
во время выполнения подач и динамического атакую-
щего удара по мячу  способствует возникновению це-
лого ряда неблагоприятных изменений в осанке тела, 
что в частности проявляется у большинства спортсме-
нок в опускании левого плеча и левой лопатки, а так-
же в правостороннем сколиозе.

Своды стоп нижних конечностей квалифициро-
ванных волейболисток проявляют тенденцию к упло-
щению, что приводит к искривлению постановки пя-
точной кости и формированию плоскостопия.

Для профилактики развития плоскостопия волей-
болисткам рекомендуется использование упражнений, 
способствующих укреплению свода стоп для улучше-
ния их способности к подошвенному сгибанию, при-
ведению и отведению.

При наборе спортсменов в волейбольные секции 
тренерам следует обращать внимание на возрастные 
особенности развития занимающихся, чтобы можно 
было своевременно начать специализированный тре-
нинг для предупреждения нежелательных изменений 
в осанке тела и препятствия дегенеративным измене-
ниям в двигательном аппарате.
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Выражаемая в баллах оценка осанки тела волейбо-
листок во фронтальной плоскости показала, что у 10 
из них осанка была оценена как правильная (хорошая 
и очень хорошая) и только у двух – как удовлетвори-
тельная. 

Отклонения в осанке во фронтальной плоско-
сти проявились в асимметрии плеч и таза, а также в 
боковом искривлении позвоночника. Асимметрия в 
области окружности плеча, чаще всего менее выра-
женная относительно левого плеча, выявлена у 7 во-
лейболисток (58,3%). У 11 спортсменок установлена 
асимметрия лопаток. При этом у 9 из них ниже была 
расположена левая лопатка. Асимметрия таза также 
выявлена у 11 волейболисток со сниженным располо-
жением его левой стороны у 8 спортсменок (75,0%). 
Указанная асимметрия в большинстве случаев проя-
вилась на стороне, противоположной верхней конеч-
ности, выполняющей подачу мяча либо динамическое 
атакующее действие. Она проявляется и на левой 
стороне (ниже левое плечо и лопатка, а также треу-
гольник талии; ниже расположен латеральный выступ 
проксимального участка бедренной кости, голова на-
клонена в правую сторону). Степень проявления этих 
отклонений в большинстве случаев была незначи-
тельной и значительной (1 и 2 пункта) и редко была 
сильно выраженной с оценкой в 3 балла. Изменения в 
направлениях продольных осей нижних конечностей 
в виде коленной косолапости обнаружены у 10 волей-
болисток (83,3%), однако случаев искривления колен   
не выявлено. 

Важным отклонением в осанке тела волейболи-
сток во фронтальной плоскости оказалось боковое 
искривление позвоночника. У 11 испытуемых было 
обнаружено проявление сколиоза однодуговой формы 
(91,6%). При этом у 9 спортсменок выпуклость имела 
правостороннее направление. Чаще всего локализа-
ция сколиоза отмечена в грудино-поясничном отделе. 
Проявление правостороннего сколиоза, нужно пола-
гать, было взаимосвязано с большими физическими 
нагрузками, приходящимися на тело с той же стороны, 
а также с более высоким размещением обвода плеча 
во время выполнения подачи мяча или его динамиче-
ского отбития. То есть, в данном случае проявление 
сколиоза носило функциональный характер.

Подача мяча и атакующий удар являются важными 
техническими элементами в волейболе. S. Zaborniak и 
A. Kowal [6] выделяют следующие виды подач: ниж-
ние (фронтальная, ситуационная и боковая) и верхние 
(теннисная, планирующая, выталкиваемая пальцами и 
боковая). Среди обследованных волейболисток толь-
ко одна из них выполняла подачи левой рукой, тогда 
как остальные – правой. Значительное количество 
упражнений, связанных с обучением и совершенство-
ванием техники выполнения подач, преимуществен-
но теннисным способом, способствует увеличению 
силы мышц плечевого пояса и верхней конечности со 
стороны руки, выполняющей подачу. Асимметричное 
движение, а также расставленно-противостоящее рас-
положение ступней ног при выполнении  подач влияет 
на возникновение значительного количества асимме-
трий в области туловища, в частности на менее вы-
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Анотації:
Розглянуто сенсорні компонен-
ти психофізіологічного стану за 
допомогою комп’ютерної сис-
теми діагностики. Було обсте-
жено 11 спортсменів високого 
класу збірної команди України. 
Показано, що в динаміці нарос-
таючої працездатності у спортс-
менів відмічається тенденція 
до покращення показників сен-
сорного компоненту психофізі-
ологічного стану. Оцінка психо-
фізіологічних станів організму 
спортсменів за допомогою ди-
ференційних шкал дає змогу 
коректувати тренувальні наван-
таження в динаміці наростаючої 
працездатності. 

Томащук В.С., Ильин В.Н., Михайлович 
Н.Н. Оценка сенсорного компонента пси-
хофизиологического состояния высоко-
квалифицированных борцов в динамике 
нарастающей работоспособности. Рассмо-
трены сенсорные компоненты психофизиоло-
гического состояния с помощью компьютерной 
системы диагностики. Было обследовано 11 
спортсменов высокого класса сборной коман-
ды Украины. Показано, что в динамике нарас-
тающей работоспособности у спортсменов от-
мечается тенденция к улучшению показателей 
сенсорного компонента психофизиологическо-
го состояния. Оценка психофизиологических 
состояний организма спортсменов с помощью 
дифференционных шкал дает возможность 
корректировать тренировочные нагрузки в ди-
намике нарастающей работоспособности.

Тоmaschuk V.S., Ilyin V.M., Muhаilоvich 
М.М. Evaluation of sensory component 
of psycho-physiological state qualified 
fighters in the dynamics of accruing ef-
ficiency. Sensory components of a psy-
chophysiological condition with the help 
of a computer system of diagnostics are 
construed. 11 sportsmen of a high class 
of a combined team of Ukraine have been 
inspected. It is exhibited, that in dynamic 
of increasing serviceability at sportsmen 
the tendency to improving parameters of 
a sensory component of a psychophysi-
ological condition is marked. The estima-
tion of psychophysiological condition of 
an organism of sportsmen with the help 
of differentiated scales enables to adjust 
training loadings in dynamic of increasing 
serviceability. 

Ключові слова:
психофізіологічний стан, сен-
сорномоторні реакції, борець.

психофизиологическое состояние, 
сенсомоторные реакции, борец.

psychophysiological state, sensory-motor 
reaction, wrestler.

Оцінка сенсорного компоненту психофізіологічного стану 
висококваліфікованих борців в динаміці наростаючої працездатності

1Томащук В.С., Ільїн В.М., 2Михайлович М.М.
1Національний  університет фізичного виховання і спорту України 

2Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Вступ. 1
Через посилену конкуренцію сучасна спортив-

на боротьба характеризується значним збільшен-
ням об’єму високоінтенсивних навантажень [8], 
пов’язаних з неадекватним використанням тренуваль-
них навантажень великої інтенсивності у спортсменів 
виникає зрив адаптаційних процесів.

Одним із актуальних і досить проблемним питан-
ням спортивного тренування є керування фізіологіч-
ними процесами організму спортсмена [5]. Згідно 
нашого розуміння, функціональна підготовка у спорті 
– це процес керування біологічними процесами ор-
ганізму спортсменів з метою використання засобів і 
методів спортивного тренування. Визначенням ефек-
тивності функціональної підготовки у спорті є таке 
керування функціональною адаптацією, яке у від-
повідь на запропоновані навантаження дозволило б 
отримувати заплановані результати. У відповідності 
до вищевикладеного і згідно [7], функціональна під-
готовленість (ФП) розглядається як інтегральна ха-
рактеристика функцій і якостей людини, які прямо чи 
опосередковано обумовлюють ефективність змагаль-
ної діяльності.

При плануванні тренувальних навантажень, тре-
нер, як правило, орієнтується на власний досвід та 
інтуїцію. Тому планування ефективного процесу об-
межується знаннями тренера чи відсутністю в арсена-
лі даних про рівень ФП борця, особливо при динаміці 
наростаючої працездатності в зв’язку з різновидами 
функціональних станів, які виникають при зміні одно-
го чи декількох факторів. В зв’язку з чим збільшуєть-
ся ймовірність несвоєчасного впливу на адаптаційний 
процес [2,8]. Адже своєчасна оцінка наявного потен-
ціалу можливостей спортсмена – це необхідна умова 
індивідуалізації тренувального процесу [1, 2, 8, 9].

Дослідження психофізіологічних станів дає додат-
© Томащук В.С., Ільїн В.М., Михайлович М.М., 2010

кову інформацію про  загальний функціональний стан 
спортсмена.

По-перше, психофізіологічні функції є біологіч-
ним фундаментом індивідуально-типологічних влас-
тивостей вищої нервової діяльності, що може  бути 
використано у диференційній діагностиці функціо-
нального стану організму людини. 

По-друге, психофізіологічні  функції характеризу-
ють процес формування і вдосконалення спеціальних 
навичок, що відображає стан функціональної системи 
організму, яка відповідає за рівень технічної підготов-
ки спортсменів.

По-третє, внаслідок наявності стомлення нервових 
центрів в умовах м’язової діяльності функціональний 
стан психофізіологічних функцій може бути чутли-
вим індикатором розвитку втоми та  перенапруження 
у спортсменів[4].

Психофізіологічний стан визначають за динамікою 
психофізіологічних функцій, емоційними реакціями і 
спрямованістю особистості спортсмена [10].

Аналіз науково-методичної літератури не дозво-
лив нам виявити дані про різновиди в ФП пов’язаних 
із зміною загальної працездатності. Відсутність такої 
інформації не дозволяє в повній мірі використовувати 
принцип індивідуалізації. Відповідно, в даній ситуації 
особливу актуальність набуває проблема визначення 
ФП організму за психофізіологічним станом при най-
менших різновидах в тренувальній діяльності.

Тема роботи “Оцінка сенсорного компоненту пси-
хофізіологічного стану висококваліфікованих борців 
в динаміці наростаючої працездатності” відповідає 
Звідному плану науково-дослідної роботи у сфері фі-
зичної культури і спорту на 2006-2010 р. (тема 2.4.1. 
„Системний аналіз морфо-функціональних перебудов 
організму людини у процесі адаптації до фізичних на-
вантажень” (№ Держрєстрації 0106U010778).
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Рис.1 Динаміка латентного періоду простої зорово-моторної реакції борців греко-римського стилю на 
першому (19.12.2007) і другому(26.03.2008) навчально-тренувальному зборі.

Рис.2 Динаміка латентного періоду борців греко-римського стилю за(РВ 2-3) на першому (19.12.2007) 
і другому (26.03.2008) навчально-тренувальному зборі.
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – вивчення психофізіологічних 

станів у висококваліфікованих спортсменів греко-
римського стилю збірної команди України в динаміці 
наростаючої працездатності.

Методи і організація дослідження. Було обсте-
жено 11 спортсменів високого класу збірної команди 
України з греко-римської боротьби на базі Державно-
го науково-дослідного інституту фізичної культури і 
спорту (ДНДІ ФКС «Конча-Заспа»).

Дослідження проводилося в два етапи  протягом 
навчально-тренувальних зборів (НТЗ) 2007-2008р.р.

Досліджували сенсорну компоненту психофізіо-
логічного стану за допомогою комп’ютерної системи 
психофізіологічної діагностики «Діагност-1», яка є ав-
торською розробкою М.В. Макаренка та В.С.Лизогуба 
[6]. Визначали показники латентних періодів простої 
та складної зорово-моторних реакцій (вибору двох з 
трьох подразників).

За результатами попередніх досліджень авторів 
[3] було запропоновано кількісні значення диферен-
ційних шкал оцінки психофізіологічних станів для 
спортсменів, які спеціалізуються у єдиноборствах. 
Визначався інтегральний показник за п’ятибальною 

шкалою (середня сума балів за досліджуваними по-
казниками).

За результатами аналізу латентного періоду простої 
зорово-моторної реакції (ЛП ПЗМР) були отримані на-
ступні показники психофізіологічних станів: на першому 
НТЗ 19.12.2007р. – високий – 1 спортсмен, вище серед-
нього – 1, середній – 4,  нижче середнього – 3, низький 
– 2; на другому НТЗ 26.03.2008 р. – вище середнього – 1 
спортсмен, середній – 8, нижче середнього – 2 (рис.1). 

За результатами  аналізу латентного періоду склад-
ної зорово-моторної реакції (ЛП РВ 2-3) були отрима-
ні наступні показники психофізіологічних станів: на 
першому НТЗ (19.12.2007р.): високий – 1 спортсмен, 
вище середнього – 3, середній – 5, нижче середнього – 
2; на другому НТЗ (26.03.2008р.): вище середнього – 5 
спортсмена, середній – 6. (рис.2).

За диференційною шкалою оцінки психофізіоло-
гічних даних на першому НТЗ середній показник ЛП 
ПЗМПР був «нижче середнього», на другому НТЗ 
середній показник ЛП ПЗМПР став «середнім», про-
слідковується незначне покращення з 271,24182 на 
257,7327мс. (рис. 3).

За диференційною шкалою оцінки психофізіо-
логічних даних на першому НТЗ середній показник 
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ЛП РВ 2-3 був «середнім», на другому НТЗ серед-
ній показник ЛП РВ 2-3 став «вище середнього», 
прослідковується незначне покращення показників з 
444,7890909 на 425,829091мс. (рис. 4).

Висновки.
За результатами оцінки сенсорної компоненти 

психофізіологічного стану у більшості борців греко-
римського стилю значення ЛП ПЗМР відповідали се-
редньому рівню, ЛП РВ 2-3 – вище середнього.

Показано, що в динаміці наростаючої працездат-
ності у висококваліфікованих борців греко-римського 
стилю відмічається тенденція до покращення показни-
ків сенсорного компоненту психофізіологічного стану.

Оцінка психофізіологічних станів організму бор-
ців за допомогою диференційних шкал дає змогу ко-
ректувати тренувальні навантаження в динамці на-
ростаючої працездатності.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем оцінки сенсорного 
компоненту психофізіологічного стану висококваліфіко-
ваних борців в динаміці наростаючої працездатності.
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Рис.3 Зміна середнього значення ЛП ПЗМПР у борців греко-римського стилю  
в динаміці наростаючої працездатності на першому (19.12.2007) і другому (26.03.2008)  

навчально-тренувальному зборі.

Рис.4 Зміна середнього значення ЛП РВ 2-3 у борців греко-римського стилю  
в динаміці наростаючої працездатності на першому (19.12.2007) і другому (26.03.2008)  

навчально-тренувальному зборі.
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Анотації:
Розкрито зміст професійної під-
готовки майбутніх педагогів до 
роботи в дитячих оздоровчих та-
борах. Окреслено нові завдання 
підготовки, проаналізовано зміст 
її в різних ВНЗ України. Визна-
чено необхідність її оновлення, 
розкрито новий зміст і різні фор-
ми такої підготовки. Зазначено на 
відсутності комплексного курсу 
підготовки фахівців до роботи у 
таборах. Визначено новий зміст 
підготовки з врахуванням по-
треби практики оздоровлення і 
відпочинку дітей. Серед різних 
форм підготовки можливими 
є: навчальні дисципліни різ-
ної спрямованості з проблеми, 
комплексні семінари з різними 
модулями підготовки. 

Трубавина И.Н. Проблемы и пути под-
готовки будущих педагогов к работе 
в детских оздоровительных лагерях. 
Раскрыто содержание профессиональной 
подготовки будущих педагогов к работе в 
детских оздоровительных лагерях. Отме-
чены новые задачи подготовки, проанали-
зировано содержание ее в разных вузах. 
Определена необходимость ее обновле-
ния. Раскрыто новое содержание и разные 
формы такой подготовки. Указано на от-
сутствие комплексного курса подготовки 
специалистов к работе в лагерях. Опре-
делено новое содержание подготовки с 
учетом потребности практики оздоровле-
ния и отдыха детей. Среди разных форм 
подготовки возможными являются: учеб-
ные дисциплины разной направленности 
по проблеме, комплексные семинары с 
разными модулями подготовки.

Trubavina I.N. Problems and ways of 
preparation of future teachers to work 
in child’s health camps. Maintenance of 
professional preparation of future teachers 
is exposed to work in child’s health camps. 
The new tasks of preparation are marked, 
maintenance of it is analysed in the different 
institutes of higher. The necessity of its update 
is certain . New maintenance and different 
forms of such preparation is exposed. It is 
indicated on absence of complex course of 
preparation of specialists to work in camps. 
New maintenance of preparation is certain 
taking into account the necessity of practice 
of making healthy and rest of children. 
Among the different forms of preparation 
possible it is been: educational disciplines 
of different orientation on issue, complex 
seminars with the different modules of 
preparation.

Ключові слова:
оздоровлення, відпочинок дітей, 
професійна підготовка вчите-
лів, зміст і форми підготовки.

оздоровление, отдых детей, профессио-
нальная подготовка учителей, содержа-
ние и формы подготовки.

making healthy, rest of children, professional 
preparation of teachers, maintenance and 
forms of preparation.

Проблеми і шляхи підготовки майбутніх педагогів  
до роботи в дитячих оздоровчих таборах

Трубавіна І.М. 
Харківський національний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди

Вступ.1

Проблема підготовки фахівців до роботи в дитя-
чих таборах – актуальна в світлі реалізації основних 
завдань соціальної політики України, є пріоритетом 
роботи уряду. Проблема оздоровлення і відпочинку ді-
тей – проблема здоров’я нації, її виживання і розвитку. 
У 2010р. урядом поставлено завдання організовувати 
відпочинок і дозвілля 100% дітей-сиріт, а також дітей 
з пільгового контингенту -70%. Це вимагає оновлен-
ня існуючої практики підготовки вожатих до роботи в 
дитячих оздоровчих таборах, яка розрахована в осно-
вному на дітей, які проживають в сім’ях. Виїжджають 
масово сироти і діти з пільгового контингенту. Вини-
кає проблема адаптації і успішної соціалізації різних 
категорій дітей в таборах.

На 2010р в Україні майже відсутні дослідження з 
професійної підготовки студентів до роботи в дитячих 
оздоровчих таборах. Це окремі наукові дослідження 
[2,4,5] або різні методичні рекомендації щодо про-
ведення табірних заходів (для профспілок, началь-
ників таборів, лікарів, педагогів), єдиний посібник з 
підготовки фахівців у ВНЗ до виховної роботи в та-
борі (І.Пінчук ,О.Коваленко, А.Конончук) – 1997р. 
видання [2]. Існуючі окремі центри підготовки во-
жатих, вихователів на базі «Артеку», «Молодої гвар-
дії», ЦК профспілок України, Мінсім’їмолодьспорту, 
обмежуються науково-практичними конференціями, 
платними семінарами і виданням сценаріїв заходів у 
таборах. У той же час сучасного аналізу змісту під-
готовки, комплексного підходу до підготовки фахівців 
– медичного, педагогічного, правового, психологічно-
го, соціально-педагогічного її аспектів не було. Хоча 
на робочому місці студенти мають вміти застосувати 
знання з медицини, психології, соціальної педагогіки і 
соціальної роботи тощо не було. Розроблялись окремі 
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аспекти змісту підготовки до роботи вожатих в дитя-
чих оздоровчих таборах.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є: визначення нового змісту ро-

боти вожатих у таборі і на цій основі скоректувати 
програми підготовки педагогічних працівників до цієї 
роботи. 

Завданнями статті є: 
1. Визначити прогалини підготовки фахівців у ВНЗ до 

роботи в дитячих оздоровчих таборах; 
2. Виділити новий зміст підготовки вожатих та запро-

понувати ефективні форми цієї підготовки 
Результати дослідження.
Згідно із Законом України «Про оздоровлення і від-

починок дітей»[1] відпочинок – комплекс спеціальних 
заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічно-
го, спортивного характеру, що забезпечують організа-
цію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних 
функцій дитячого організму, сприяють розвитку духо-
вності та соціальної активності дітей, що здійснюють-
ся в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку про-
тягом відпочинкової зміни; оздоровлення – комплекс 
спеціальних заходів соціального, виховного, медично-
го, гігієнічного, спортивного характеру, які спрямовані 
на поліпшення та зміцнення фізичного і психічного ста-
ну здоров'я дітей, що здійснюються в дитячому закладі 
оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни. 
Контингент дітей, які потребують особливої соціальної 
уваги та підтримки, це: діти-сироти, діти, позбавлені 
батьківського піклування, бездоглядні та безпритульні 
діти, діти-інваліди; діти, потерпілі від наслідків Чорно-
бильської катастрофи, діти, які постраждали внаслідок 
стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти 
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з багатодітних і малозабезпечених сімей; діти, батьки 
яких загинули від нещасних випадків на виробництві 
або під час виконання службових обов'язків; діти, які 
перебувають на диспансерному обліку; талановиті та 
обдаровані діти – переможці міжнародних, всеукра-
їнських, обласних, міських, районних олімпіад, кон-
курсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники 
навчання, лідери дитячих громадських організацій; 
дитячі творчі колективи та спортивні команди, а також 
діти працівників агропромислового комплексу та со-
ціальної сфери села; діти, які потребують особливих 
умов для оздоровлення, діти з особливими фізичними 
та психічними потребами, які не можуть перебувати в 
закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, по-
требують індивідуального догляду та створення спеці-
альних умов. 

Дітям у таборі, згідно з законодавством [1] мають 
надаватися послуги: 

1.послуги з оздоровлення – комплекс спеціальних 
заходів соціального, виховного, медичного, гігієніч-
ного, спортивного характеру, що надаються дитячим 
закладом оздоровлення та відпочинку і спрямовані 
на відновлення та поліпшення фізичного і психічного 
стану здоров'я дитини; 

2. Відпочинкові послуги – заходи, спрямовані на 
організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду 
активного та пасивного відпочинку, організацію раці-
онального харчування та забезпечення відповідними 
до вимог умовами проживання. 

Тобто виховна робота, до якої традиційно готу-
вали студентів педагогічних ВНЗ, є тільки однією 
складовою організації відпочинку та оздоровлення 
дітей. Це вимагає нового змісту підготовки вожатих, 
вихователів до роботи в дитячих таборах. Цей зміст 
має включати не тільки виховну роботу, а й медичну, 
соціально-педагогічну, соціальну з дітьми з урахуван-
ням особливостей розвитку, виховання, спілкування, 
звичок, рівня активності і самостійності, відпові-
дальності дітей. Провідним завданням роботи педа-
гогічних працівників є забезпечення безпеки дітей в 
таборі. Ці аспекти не були досі предметом підготовки 
студентів до роботи в дитячих оздоровчих таборах. 
Тому зміст підготовки має включати вимоги до знань з 
цих проблем, професійних умінь здійснювати роботу 
в цих напрямках з різними категоріями дітей.

Для підготовки студентів педагогічних ВНЗ до 
роботи в дитячих оздоровчих таборах кожен ВНЗ са-
мостійно визначає час і кількість дисциплін: від кон-
кретної дисципліни «Виховна робота в дитячих літніх 
оздоровчих таборах» до блоку дисциплін: «Табірне 
літо», «Методика виховної роботи в дитячих оздоров-
чих таборах», «Організація дозвілля в тимчасових 
дитячих колективах», «Робота волонтерів у дитячих 
оздоровчих таборах», «Психологія тимчасового дитя-
чого колективу», «Методика фізкультурної роботи в 
дитячих таборах», «Навчання плаванню в дитячих та-
борах» тощо. Особливістю такого підходу є орієнтація 
на конкретний напрям роботи студентів у таборах – ви-
ховну, соціальну, фізкультурну, соціально-педагогічну, 
психологічну. У той же час ми не знайшли дисциплін 

щодо прав та обов’язків педагогічних працівників у 
таких позашкільних закладах, рекомендацій щодо по-
ведінки педагогічного працівника в екстремальних 
ситуаціях. Тобто потрібні або теми в усіх дисциплі-
нах щодо особливостей роботи в дитячих оздоровчих 
таборах, або комплексна дисципліна, яка включає усі 
зазначені аспекти змісту підготовки. Ми пропонуємо 
програму збору-семінару з підготовки студентів до 
роботи в літніх оздоровчих закладах, яка передбачає 
синтез отриманих соціальних ,правових, медичних , 
психолого-педагогічних знань студентів, їх особисту 
орієнтацію на педагогічну діяльність, практичних на-
вичок методики роботи з дітьми в оздоровчих закладах, 
та педагогічну практику на цій основі. Організаційно-
виховна практика згідно часу, відведеному у навчальних 
планах, проводиться на ІІІ курсі (в кінці VІ семестру) 
в позаміських оздоровчих таборах, середніх школах 
та інших позашкільних виховних закладах протягом 
чотирьох тижнів. Потрібна підготовка студентів до 
такої роботи. Навчальний курс складається з модулів: 
теоретичної підготовки; практичного удосконалення 
набутих знань;індивідуального творчого пошуку, 
самостійної роботи над теоретичним матеріалом; 
педагогічної практики у дитячих закладах відпочинку 
та оздоровлення. 

Мета практики: на основі правових, соціальних, 
медичних, психолого-педагогічних знань сформувати у 
студентів практичні уміння виховної роботи з дітьми в 
умовах оздоровчих таборів та інших позашкільних ви-
ховних закладів, підготувати майбутнього вчителя до ор-
ганізації виховної роботи в літніх оздоровчих закладах. 

Основні завдання практики:
1.поглибити та закріпити теоретичні знання студентів 

з педагогіки та психології, сформувати знання про 
особливості педагогічної діяльності в дитячих табо-
рах, види таборів, особливості їх функціонування;

2.формувати у студентів професійно-педагогічні знан-
ня та уміння організації дитячого колективу, пла-
нування та проведення виховної роботи з дітьми, 
навички вільного спілкування з різними віковими 
групами школярів, знаходити індивідуальний підхід 
до дітей; 

3.ознайомити із правами та обов’язками педагогічних 
працівників у таборах, правилами безпеки дітей, 
правами дітей, специфікою, основними положен-
нями, традиційними методами та інноваційними 
технологіями виховної роботи в дитячих оздоров-
чих закладах;

4.навчити орієнтуватися у нормативних документах, 
які регламентують діяльність літніх оздоровчих 
таборів;

5.формувати практичні уміння та навички педагогічної 
майстерності педагога-організатора для роботи у ди-
тячих оздоровчих закладах;6.організувати самостійну 
практичну діяльність студентів в якості педагогів-
організаторів у дитячих оздоровчих закладах.
Практика передбачає оволодіння студентами та-

кими вміннями:
1) конструктивними: планувати виховну роботу, 

відбирати доцільні види діяльності; здійснювати 
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особистісно-орієнтований підхід до кожної ди-
тини в умовах колективу загону; здійснювати 
індивідуальний підхід до учнів з урахуванням 
психолого-фізіологічних і вікових особливостей; 

2) організаторськими: виявляти й організовувати 
актив загону, управляти ним у різних умо-
вах; організовувати різні види колективної та 
індивідуальної діяльності дітей, розвивати їхню 
активність; здійснювати контроль і допомогу у 
виконанні доручень дітьми;

3) комунікативними: організовувати плідну 
взаємодію з дітьми , регулювати внутріколективні 
та міжколективні стосунки; знаходити педагогічне 
доцільні форми спілкування; передбачати резуль-
тат педагогічного впливу на стосунки з дітьми; 

4)  дослідницькими: вивчати індивідуальні 
особливості дитини і колективу; критично 
оцінювати свій досвід, результати своєї діяльності; 
усвідомлено удосконалювати педагогічну 
майстерність; використовувати в роботі дані 
психолого-педагогічних досліджень, передовий 
педагогічний досвід; 

5) прикладними: творчі (малювати, співати, танцю-
вати, виразно читати гоню); масово-витівницькі; 
спортивно-туристські; 

6) педагогічної техніки: організовувати себе, керува-
ти своїм станом і впливати на дитячий колектив; 
зацікавлювати, навіювати, захоплювати дітей.
Після вивчення даної програми студенти володі-

ють теоретичними знаннями і практичними уміння-
ми необхідними для роботи вожатим, вихователем в 
оздоровчих таборах відпочинку. 

Методи навчання: 
1. Лекції для вивчення теоретичних положень з 

розділу методики роботи у таборах відпочинку. 2. 
Тестування студентів за модулями.

3. Демонстрація, ілюстрація. 
4. Метод вправ.
5. Самостійна робота над теоретичним матеріалом. 

Форми роботи: фронтальна , групова, індивідуальна.
Наведемо зміст програми збору – семінару по під-

готовці до літньої практики в дитячих оздоровчих та-
борах.

Лекційні заняття. Актуальні проблеми організації 
відпочинку дітей та молоді літа 2010 року. Типи та-
борів. Особливості роботи профільних таборів. Охо-
рона життя та здоров’я дітей в таборах. Особистість 
вожатого. Вимоги до вожатого, вихователя, керівни-
ка фізичної культури. Специфіка роботи з дітьми, які 
мають фізичні або психічні відхилення. Особливості 
роботи з обдарованими та важкими дітьми. Плану-
вання виховної роботи в таборі, загоні. Напрями ви-
ховної роботи. Національне, громадянське, трудове і 
фізичне виховання в умовах табору. Національні об-
ряди та свята. Різноманітність форм по всім напря-
мам виховної роботи. Методи, прийоми заохочення 
та покарання в умовах табору. Інноваційні технології 
в умовах табору. Комп’ютерні ігри. Виховання еко-
логічної культури в умовах табору. Природний мир 
рідного краю 

Практичні заняття. Організаційний період у та-
борі. Організаційний збір в таборі, загоні. Музичний 
практикум: розучування дитячих пісень. Гурток «Вмі-
лі руки» (Місто веселих і талановитих майстрів). Еко-
логічна стежка. Педагогічна майстерня «Театр мініа-
тюр». Зустріч з артистами. Колективна творча справа 
«Шляхами слави батьків». Коло друзів – розучування 
дитячих ігор. Калейдоскоп комп’ютерних ігор. Гра во-
жатського вміння «Дитячий експрес».

Додаткова тематика з урахуванням специфіки 
факультетів. Планування спортивно-масової роботи в 
таборі. Форми роботи з фізичного виховання в таборі. 
Методика проведення походів, прогулянок. Специфіка 
роботи плаврука та фізрука в таборі. Техніка безпеки 
у спортивній роботі. Правила поведінки на воді. Орга-
нізація та проведення спортивних змагань. Спортивні 
свята. Заочна подорож «Ювілей Харкова». Екскурсія 
на Меморіал Слави. Виставка «Дар природи». Свято 
птахів. Усний журнал «Краса та мода». Вечір пісні та 
танцю. Круглий стіл «Розповідь про себе». Калейдос-
коп комп’ютерних ігор. Шевченко завжди з нами. Коло 
пісень «Діти різних народів». Спартакіада.

Висновки. 
На основі проведеного аналізу досвіду підготов-

ки педагогів у ВНЗ до роботи в дитячих оздоровчих 
таборах з’ясовано, що не має комплексного курсу 
підготовки фахівців до такої роботи, увага при-
діляється окремим аспектам підготовки, відсутня 
орієнтація на сучасні завдання і нормативну базу 
такої підготовки. Визначено новий зміст підготов-
ки, який враховує потреби практики оздоровлення 
і відпочинку дітей, нормативну базу з проблеми, 
спрямований на формування професійних педаго-
гічних умінь. Серед різних форм такої підготовки в 
Україні можливими є: навчальні дисципліни різної 
спрямованості з проблеми, комплексні семінари з 
різними модулями підготовки. 

Перспективами подальших досліджень є: експе-
риментальна перевірка ефективності різних форм 
підготовки фахівців у ВНЗ до роботи в дитячих та-
борах в сучасних умовах.
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Анотації:
Розглядається етимологія понят-
тя «реабілітаційна педагогіка» та 
її науково-педагогічний напрям. 
Проаналізований значний масив 
педагогічної, психологічної літе-
ратури, раритетних видань кінця 
XIX ст. Зазначається, що реабі-
літаційна педагогіка повинна ви-
рішувати складні індивідуальні 
проблеми поведінки та розви-
тку дитини. Наголошується, що 
даний науково-педагогічний на-
прям спрямовує основні зусилля 
на допомогу дітям у складних 
життєвих обставинах розвитку і 
сприяє стабілізації їх повноцін-
ного функціонування.

Фабро И.Н. Реабилитационная педа-
гогика: этимология понятия и генезис 
научно-педагогического направления. 
Рассматривается этимология понятия «ре-
абилитационная педагогика» и ее научно-
педагогическое направление. Проанализи-
рован значительный массив педагогической, 
психологической литературы, раритетных 
изданий конца XIX ст. Отмечается, что реа-
билитационная педагогика должна решать 
сложные индивидуальные проблемы поведе-
ния и развития ребенка. Подчеркивается, что 
данное научно-педагогическое направление 
концентрирует основные усилия на помощь 
детям в сложных жизненных обстоятельствах 
развития и оказывает содействие стабилиза-
ции их полноценного функционирования.

Fabro I.N. Rehabilitation pedagogics: 
etymology of concept and genesis 
scientifically-pedagogical directions. 
Etymology of concept «Rehabilitation 
pedagogics» is examined and it scientifically-
pedagogical direction. The considerable 
array of pedagogical, psychological 
literature is analysed, rare editions of 
end of the XIX item. It is marked that 
rehabilitation pedagogics must work out the 
thorny individual problems of conduct and 
development of child. It is underlined that 
given scientifically-pedagogical direction 
concentrates basic efforts for help to the 
children in the difficult vital circumstances 
of development and renders assistance to 
stabilizing of their valuable functioning.

Ключові слова:
реабілітаційна педагогіка, дже-
рела реабілітаційної педагогіки, 
педагогічна реабілітація.

реабилитационная педагогика, источника 
реабилитационной педагогики, педагоги-
ческая реабилитация.

rehabilitation pedagogics, source of 
rehabilitation pedagogics, pedagogical 
rehabilitation.

Реабілітаційна педагогіка: етимологія поняття  
і генезис науково-педагогічного напряму

Фабро І.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Вступ.1
Сучасна соціальна ситуація визначає провідні тен-

денції подальшого розвитку педагогічної науки з ура-
хуванням динамізму, діалектизму і гнучкості цієї сус-
пільно значущої сфери людської діяльності, функцією 
якої є вироблення і використання теоретично система-
тизованих об’єктивних знань про освіту і виховання 
підростаючого покоління. Свідченням прогресивних 
змін у її структурі можна вважати невпинне розширен-
ня завдяки виникненню нових галузей, таких як андра-
гогіка, превентивна педагогіка, пренатальна педагогі-
ка, лікувальна педагогіка. На нашу думку, особливої 
уваги заслуговує реабілітаційна педагогіка, що відіграє 
роль з’єднувальної ланки між загальнопедагогічним 
знанням і соціальною педагогікою, хоча її виникнен-
ня значною мірою зумовлене негативними соціально-
економічними, медико-біологічними і психолого-
педагогічними чинниками.

Діапазон названих чинників, що призвели до виник-
нення і визначають нині подальший розвиток реабіліта-
ційної педагогіки, є досить широким. Зупинимося лише 
на деяких із них. Гнітюча статистика тривалості життя 
громадян, наявність категорій і груп «ризику», низький 
рівень «якості життя», а головне – духовно-моральне 
зубожіння молоді ставлять перед традиційною педаго-
гічною наукою безліч складних завдань. Необхідність 
розв’язання цих завдань посилює сумна статистика: у 
країні 85 % дітей із недоліками психофізичного розви-
тку і несприятливим станом соматичного здоров’я; по-
над 60 % дітей дошкільного віку мають яскраво вира-
жену шкільну дезадаптацію; за дев’ять років навчання 
в середньому загальноосвітньому закладі здоров’я дітей 
погіршується в 4-5 разів; понад 30 % дітей зазнає фізич-
ного насильства в сім’ях і понад 40 % – у навчальних 
закладах; практично кожна друга дитина є жертвою пси-
хічного насильства в сім’ї, у школі, у середовищі одно-
літків або дорослих [3].

Епоха техногенної цивілізації призвела до того, що 
число маргіналів зростає більш швидкими темпами, 
ніж удосконалюються педагогічні технології, онов-
© Фабро І.М., 2010

люються зміст, методи і форми виховання дітей. Як 
свідчать соціологічні дослідження, проведені в різних 
країнах, до 60 % жителів планети (діти, їх батьки, ви-
хователі і педагоги, громадські діячі) залучені до ви-
рішення проблеми подолання шкільної дезадаптації, 
насильства над дитиною та створення педагогічних 
методик, що спрямовані на подолання наявних трудно-
щів у розвитку і поведінці дітей не тільки соціально 
неблагополучних, але й таких, які підпадають під по-
няття «норми». 

Робота виконана за планом НДР Полтавського націо-
нального педагогічного університету ім. В.Г. Короленка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Вирішення багатьох складних завдань, що нині 

постають перед дослідниками проблематики реабілі-
таційної педагогіки, є цілком можливим за умови пе-
реосмислення здобутків цього науково-педагогічного 
напряму в історичній ретроспективі. Це визначило 
мету нашого дослідження: проаналізувати етимологію 
поняття «реабілітаційна педагогіка» та висвітлити її як 
науково-педагогічного напряму.

Результати дослідження.
Для досягнення поставленої мети нами проаналізо-

ваний значний масив педагогічної, психологічної літе-
ратури, раритетних видань кінця XIX ст., що дозволило 
виявити дослідників, сфера наукових інтересів яких охо-
плює різні проблеми реабілітаційної педагогіки: М. Вай-
зман, В. Вугрич, А. Гордєєва, О. Горшкова, І. Єрмаков, 
Т. Калиновська, Г. Кумаріна, Р. Овчарова, В. Покась, М. 
Фролов, В. Шпак, С. Харченко, Л. Яковлєва та інші.

Так, В. Шпак, характеризуючи генезис теоретичних 
засад і практику реабілітаційної діяльності виправно-
виховних закладів у Західній Європі, звертає увагу на 
те, що біля витоків нового напряму педагогічної на-
уки стояли чотири видатні постаті: французький лікар 
Жан Ітар (1775-1838 рр.), швейцарський педагог Йоган 
Генріх Песталоцці (1746-1827 рр.), німецький педагог 
Фрідріх Фребель (1782-1852 рр.) та італійський педа-
гог Марія Монтессорі (1870-1952 рр.). Діяльність цих 
учених, наголошує В. Шпак, є прогресивною, оскільки 
вони першими на науковому рівні обґрунтували залеж-
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ність розвитку розумових здібностей і психологічних 
властивостей дітей від умов соціального середовища і 
досить оптимістично розглядали можливість ліквідації 
аберацій (відхилень) у їх поведінці й розвитку шляхом 
тривалих педагогічних упливів. Провідна ідея, яку вони 
обстоювали в ході власної практичної діяльності та у 
змісті наукових праць, полягає в тому, що занедбаність 
дітей (як, до речі, й деякі порушення психосоматичного 
розвитку), є проблемою педагогічною, а не медичною. 
Це, у свою чергу, посилювало пріоритет педагогічної 
науки, а також виховання як провідного чинника форму-
вання особистості дитини [9].

Німецький учений Штрюмпель у монографії «Педа-
гогічна патологія або вчення про недоліки дітей» (1890 
р.) першим пропонує визначення нового напряму педа-
гогічної науки, однак не називаючи його, диференціює 
медичну і педагогічну патологію дитинства, медичну і 
педагогічну терапію, класифікує і визначає понад 300 
найбільш поширених недоліків поведінки і розвитку 
дітей. Учений систематизував основні дитячі недоліки, 
вказав розбіжності між ними, визначив їх етіологію та 
розробив відповідні педагогічні заходи з їх подолання. 
Показовою в цьому контексті є також монографія іншо-
го німецького педагога – Ф. Ашера „Основні положення 
профілактичного та корекційного виховання” (1880 р.). 

Незабаром у часопису «Педагогический сборник» 
(видання 1891 р.) була опублікована стаття П. Каптерє-
ва під назвою «Новий напрям у педагогіці», де видат-
ний російський педагог класифікує найбільш типові 
відхилення поведінки і розвитку дітей та обґрунтовує 
основні положення реабілітаційної педагогіки, але 
знову ж таки залишає без назви цей новий науково-
педагогічний напрям.

Попри давні історичні витоки реабілітаційної педа-
гогіки, як окрема галузь педагогічної науки вона заявила 
про себе, фактично, у 90-х роках минулого століття, коли 
працівники міського центру роботи з дітьми і молоддю 
м. Санкт-Петербург розпочали розробку соціальної 
програми роботи з підростаючим поколінням. У цьому 
документі офіційно використаний термін «педагогічна 
реабілітація», хоча перші спроби введення означеного 
поняття в активний науковий обіг належать Б. Алмазову, 
ідеї якого широко висвітлювалися на сторінках періо-
дичних педагогічних видань у 80-х роках XX ст. [9].

Зупинимося на розгляді дефініцій поняття «реабілі-
таційна педагогіка» та звернемося до методологічних 
позицій науковців. Так, сучасний учений М. Вайзман  
пропонує таке визначення реабілітаційної педагогі-
ки: „педагогічна дія на хвору дитину або таку, яка має 
труднощі в навчанні й вихованні з метою коригування 
її поведінки, оптимізації емоційного стану, інтелекту-
альної діяльності, ліквідації педагогічної занедбаності” 
[1]. Далі він стверджує, що реабілітаційна педагогіка – 
це комплексна дисципліна, яка базується на медичних, 
психологічних і дефектологічних знаннях.

Наголошуючи на значенні реабілітаційної функції 
освіти і школи у складних умовах трансформації суспіль-
ства, український дослідник І. Єрмаков  пропонує власне 
визначення реабілітаційної педагогіки, яка, на його дум-
ку, охоплює відновлення частково втрачених або посла-
блених властивостей і функцій організму, особистості 
дитини, окремих її сторін із метою максимально повного 
розвитку індивідуальних можливостей і активно перетво-
рювальної адаптації до навколишнього світу [3].

На думку Р. Овчарової, реабілітаційна педагогіка – 
це комплексна, багаторівнева, етапна, динамічна систе-
ма взаємопов’язаних дій, спрямованих на відновлення 
людини у правах, статусі, здоров’ї, дієздатності [5]. 

Дослідник В. Шпак визначає реабілітаційну педа-
гогіку як окрему галузь педагогічної науки, що перед-
бачає комплексний підхід до відновлення тимчасово 
порушених або втрачених здібностей дитини до нор-
мальної поведінки і розвитку шляхом цілісної органі-
зації її життєдіяльності [9].

Актуальним завданням реабілітаційної педагогіки 
В. Покась  уважає розробку ефективних методів пе-
дагогічної терапії і корекції, компенсації, ігротерапії, 
спрямованих на відновлення фізичного, психічного, мо-
рального та духовного здоров’я дитини, спрямування на 
захист учнів від різних стресогенних чинників (ідеться 
про допомогу дитині у кризових ситуаціях, у подолан-
ні екзистенційного вакууму, у пошуку смислу життя, в 
ефективній адаптації до нових соціально-економічних і 
політичних умов). Учений  визначає реабілітаційну педа-
гогіку як систему педагогічних, медико-психологічних, 
соціальних заходів, спрямованих на відновлення, корек-
цію або компенсацію порушених психофізіологічних 
функцій, станів, особистісного і соціального статусу 
хворих дітей, дітей-інвалідів, а також тих, хто переніс 
хворобу, отримав психічну травму внаслідок різкої змі-
ни соціальних обставин, умов життя [6].

У процесі аналізу комплексу теоретичних джерел 
дослідження нами виявлено, що найчастіше в 
науково-педагогічній літературі зустрічається поняття 
«реабілітація» і виділяються його види. Розглянемо 
зміст поняття «реабілітація» та його різні трактування. 
Згідно словника іноземних мов, реабілітація (лат. reha-
bilitatio) трактується досить вузько як «відновлення». 
У Великому енциклопедичному словнику виділяється 
медична, педагогічна реабілітація, мета яких передба-
чає відновлення (або компенсацію) порушених функцій 
організму і працездатності хворих та інвалідів. Віднов-
лення дитини у правах змушує брати до уваги основні 
положення Конвенції ООН про права дитини: її право 
на життя і виживання, право на виховання і навчання, 
захист прав і свобод, забезпечення можливостей для 
сприятливого розвитку, активну участь у житті суспіль-
ства. Реабілітація неможлива без відновлення дитини у 
статусі і дієздатності. У психолого-педагогічному сенсі 
це означає відновлення дитини як соціального суб’єкта 
провідної діяльності. Реабілітація пов’язана не тільки з 
подоланням сімейних, шкільних утруднень і соціальної 
дискримінації неповнолітніх, але також із зміною уяв-
лень дитини про себе – її Я-концепції.

Виходячи з цілісного розуміння дитини, реабілітація 
дитини здійснюється на рівні особи, суб’єкта діяльності 
і соціального суб’єкта з урахуванням її індивідуальності. 
Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу, ми 
виявили, що разом із виділенням різних видів реабіліта-
ції, пропонуються також і різні підходи до трактування 
змісту самого поняття. Зокрема, деякі вчені ототожню-
ють поняття «реабілітаційна педагогіка» і «реабілітація 
педагогічна», укладаючи в їх зміст таке розуміння: «пе-
дагогічна дія (адекватні індивідуальним особливостям 
дитини зміст, методи, форми, засоби, діяльність...) на 
дітей «групи ризику», спрямована на відновлення дієз-
датності, життєрадісності, особистісної активності, віри 
у власні сили, зняття дезадаптованості в дітей.
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Оскільки поняття «реабілітація» у контексті викорис-
тання його у практиці навчальних закладів дослідниками 
трактується пo-різному, існує необхідність у конкретизації 
основних дефініцій даного феномена, виходячи з 
того, що відновлення – є основне значення поняття. 
Експертний комітет із медичної реабілітації при ВООЗ 
у 1958 р. запропонував визначення, відповідно до якого 
«реабілітація є процесом, мета якого попередити розвиток 
можливої інвалідності в період лікування захворювань і 
допомогти інвалідам у досягненні максимальної фізичної, 
психічної, професійної, соціальної та економічної 
повноцінності, на яку вони здатні в рамках існуючого 
захворювання або тілесного нездужання». Велика 
радянська енциклопедія трактує значення цього поняття 
як «відновлення у правах» та «комплекс медичних, 
професійних, юридичних заходів, що спрямовані на 
відновлення здоров’я і працездатності осіб з обмеженими 
фізичними і психічними  можливостями  внаслідок 
перенесених захворювань і травм». У навчальному 
посібнику з реабілітаційної педагогіки В. Шпак визначає: 
„Реабілітація (педагогічна) – це процес відновлення 
здібностей дитини до нормальної поведінки та розвитку 
шляхом цілісної організації її життєдіяльності”.

Під реабілітацією М. Фролов розуміє допомогу 
дитині у кризових ситуаціях, у пошуку сенсу життя, в 
оптимальній адаптації до нових соціально-економічних 
і політичних умов та вбачає основне завдання реабіліта-
ційної педагогіки як наукової галузі, що виникла в ході 
розбудови української держави і найповніше відповідає 
соціальному замовленню суспільства на початку XXI 
ст., у педагогічній підтримці і захисті дитини, яка має 
певні проблеми в житті та розвитку [7]. Він уважає, що 
ідеї педагогічної реабілітації набувають нині провідного 
значення не лише в роботі з дітьми, які мають пробле-
ми розвитку, але й для масової середньої школи, для по-
глиблення її реабілітаційної функції, оскільки вона по-
кликана допомогти учневі зорієнтуватись у складному й 
суперечливому світі, знайти вихід із кризової ситуації.

Вітчизняні дослідники С. Харченко та Л. Яковлєва 
[8] розглядають педагогічну реабілітацію як процес, що 
здійснюється шляхом цілеспрямованого застосування 
психолого-педагогічних засобів і прийомів із неодмін-
ним використанням прикладних медичних знань. Зве-
дення ж сутності реабілітаційної педагогіки лише до 
відновлення моральних якостей і соціальних зв’язків 
вибитої з життєвої колії дитини, на їхню думку, неви-
правдане, особливо в сучасній ситуації. Соціальний 
аспект стосовно загальноосвітньої школи розглядає 
Р. Овчарова [5] і виділяє соціально-педагогічну реабі-
літацію, яка полягає в подоланні шкільних і сімейних 
репресій відносно занедбаних дітей.

Досліджуючи реабілітаційний процес в умовах ін-
тернатних закладів і аналогічних їм установ, В. Морозов 
[2] підкреслює необхідність його здійснення в загально-
освітніх навчальних закладах як поновлення втрачених і 
зародження нових зв’язків із близькими по духу і рідни-
ми людьми – дорослими і однолітками, що проявляють-
ся як у ставленні до інших, так і до самого себе.

Болгарські дослідники на чолі з В. Мановою-
Томовою одними з перших у минулому столітті виділи-
ли чотири групи складних і різнопланових чинників, у 
результаті яких виникає необхідність проведення реабі-
літації: 1) медико-біологічні (спадкові, вроджені, що ви-
никають у період індивідуального життя); 2) соціально-

економічні (урбанізація, проблеми сучасної сім’ї, 
відсутність правильної організації дозвілля учнів, уплив 
засобів масової інформації та ін.); 3) психологічні (став-
лення до соціуму, різні етапи формування здібностей, 
темпераменту і характеру); 4) педагогічні (наявність чи 
відсутність систематичного виховання, запобігання не-
гативному впливу середовища, вулиці) [4].

На основі даної класифікації болгарські вчені роз-
глядають також різні комбінації поняття «реабіліта-
ція»: психолого-педагогічна, соціально-педагогічна, 
медико-педагогічна, психолого-медико-педагогічна 
реабілітація тощо. 

Уважаємо, що поєднуючи різні підходи до визначення 
поняття «реабілітація», можна визначити низку завдань, 
які мають вирішувати педагогічні працівники: профі-
лактична робота з попередження безпритульності і за-
недбаності дітей; виявлення джерел і причин соціальної 
дезадаптації неповнолітніх; розробка і забезпечення ре-
алізації індивідуальних програм педагогічної реабіліта-
ції дітей, що включає професійно-трудовий, навчально-
виховний, соціокультурний, фізично-оздоровлювальний 
та інші компоненти; підготовка рекомендацій і реалі-
зація взаємодії з сім’ями дезадаптованих дітей для за-
безпечення неперервності реабілітаційно-педагогічних 
заходів у родинних умовах; надання педагогічної та пси-
хологічної допомоги з ліквідації кризової ситуації в сім’ї 
та сприяння поверненню дитини до батьків або осіб, які 
їх замінюють; визначення і здійснення найбільш опти-
мальних форм подальшого виховання дітей [9].

Висновки.
Таким чином, з’ясування етимології поняття «реабі-

літаційна педагогіка» дозволяє стверджувати, що даний 
науково-педагогічний напрям розвивається як самостійний 
і спрямовує основні зусилля на допомогу дітям у складних 
життєвих обставинах розвитку, що сприяє стабілізації їх 
повноцінного функціонування як соціальних суб’єктів.

Безперечно, окреслена нами проблема потребує по-
дальшого вивчення, тому перспективними можуть ста-
ти такі напрями її дослідження: міжпредметні зв’язки 
реабілітаційної педагогіки, використання зарубіжного 
досвіду реабілітаційно-педагогічної роботи у вирі-
шенні індивідуальних проблем виховання дітей, роль 
вітчизняних авторських закладів у розвитку реабіліта-
ційної педагогіки та ін.
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Анотації:
Розглянуто сутність та струк-
тура інноваційного освітнього 
середовища. Проаналізовані 
відмінності між поняттями «інно-
ваційне освітнє середовище» та 
«інноваційний освітній простір». 
Визначено показники оцінки 
ефективності функціонування 
інноваційного освітнього серед-
овища та педагогічні умови його 
формування. Зазначено, що 
структурно інноваційне освіт-
нє середовище складається із 
трьох взаємопов’язаних компо-
нентів. Виникнення інновацій-
ного середовища є результатом 
існуючих протиріч між інновацій-
ною практикою та консерватив-
ними формами освіти.

Шапран О.И., Шапран Ю.П. Создание 
инновационной образовательной сре-
ды в процессе профессиональной под-
готовки будущего учителя. Рассмотрена 
сущность и структура инновационной об-
разовательной среды. Проанализированы 
отличия между понятиями «инновационная 
образовательная среда» и «инновационное 
образовательное пространство». Опреде-
лены показатели оценки эффективности 
функционирования инновационной образо-
вательной среды и педагогические условия 
ее формирования. Указано, что структурно 
инновационная образовательная среда со-
стоит из трех взаимосвязанных компонен-
тов. Возникновение инновационной среды 
является результатом существующих про-
тиворечий между инновационной практикой 
и консервативными формами образования.

Shapran O.I., Shapran Y.P. Creation of 
innovational educational environment 
in the process of future teacher’s 
professional training. The essence and 
structure of the innovational educational 
environment is considered. Differences 
between concepts «the innovational 
educational environment» and «innovational 
educational space» are analysed. Parameters 
of an estimation of efficiency of functioning 
of the innovational educational environment 
and pedagogical conditions of its forming are 
determined. It is specified, that structurally 
innovational educational environment will 
consist of three interconnected components. 
Occurrence of the innovational environment 
grows out existing contradictions between 
innovational practice and conservative forms 
of education.

Ключові слова:
інноваційне освітнє середови-
ще; інноваційний простір , пе-
дагогічна інноватика. 

инновационная образовательная среда, 
инновационное пространство, педагоги-
ческая инноватика.

innovative educational environment, 
innovative space, pedagogical innovatics.

Створення інноваційного освітнього середовища  
в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя

Шапран О.І., Шапран Ю.П.
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

Вступ.1
Інноваційні процеси в сфері вищої освіти вима-

гають створення інноваційного освітнього середови-
ща, спрямованого на реалізацію стратегічних цілей і 
завдань розвитку освіти згідно основних положень 
Болонської декларації. Тільки інноваційна за своєю 
сутністю освіта може виховати людину, яка живе за 
сучасними інноваційними законами глобалізації, є 
всебічно розвиненою, самостійною, самодостатньою 
особистістю. Удосконалення навчально-виховного 
процесу вищої школи здійснюється в контексті таких 
глобальних освітніх тенденцій:

масовий характер освіти та її неперервність; • 
адаптація освітнього процесу до запитів і потреб • 
особистості;
орієнтація на демократизацію всіх освітянських • 
структур; 
орієнтація освіти на інновації;• 
впровадження кредитно-модульної системи навчання.• 

Теоретико-методологічною основою для визначення 
сутності поняття “освітнє середовище” виступають кон-
цепції сучасних дослідників, які розглядають різноманітні 
аспекти цієї дефініції (Л.Буєва, Ю.Мануйлов, Л.Новикова, 
Н.Селиванова, В.Петровський, І.Якиманська, В.Ясвін та 
ін.). Але досі залишаються не з’ясованими питання від-
мінності між інноваційним середовищем та інновацій-
ним простором. 

Робота виконана відповідно до тематичного пла-
ну і загальної проблеми наукових досліджень кафедри 
педагогіки ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький держав-
ний педагогічний університет імені Григорія Сковоро-
ди ” 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 та структуру 

інноваційного освітнього середовища та педагогічні 
умови його формування. 

© Шапран О.І., Шапран Ю.П., 2010

Завдання дослідження: проаналізувати відмінності 
між термінами «інноваційне освітнє середовище» та 
«інноваційний освітній простір»; визначити показни-
ки оцінки ефективності функціонування інноваційно-
го середовища. 

Результати дослідження. 
Тільки в умовах інноваційного середовища мож-

ливо сформувати вчителя-дослідника та новатора. 
А.Каташов узагальнив різноманітні підходи до ви-
значення поняття “освітнє середовище навчального 
закладу” та розглядає його як сукупність духовно-
матеріальних умов функціонування закладу освіти, 
що забезпечують саморозвиток вільної і активної 
особистості, реалізацію творчого потенціалу дитини. 
Освітнє середовище, на думку цього автора, виступає 
функціональним і просторовим об’єднанням суб’єктів 
освіти, між якими встановлюються тісні різнопланові 
групові взаємозв'язки, і може розглядатися як модель 
соціокультурного простору, в якому відбувається ста-
новлення особистості [5, с. 8].

Н.Разіна розглядає поняття “інноваційне освітнє 
середовище” як комплекс взаємопов’язаних умов, які 
забезпечують освіту людини, формування особистості 
педагога з інноваційно-творчим мисленням, його про-
фесійну компетентність [8].

Особистість є одночасно і продуктом і творцем ін-
новаційного середовища. Логічними є результати до-
слідження В.Ясвіна, який розуміє освітнє середовище 
як “систему впливів і умов формування особистості за 
заданим взірцем, а також можливостей для її розвитку, 
що є в соціальному і просторово-предметному ото-
ченні” [9, с.14]. Як зазначає В. Ясвін, тип освітнього 
середовища визначається умовами і можливостями се-
редовища, що сприяють розвитку активності (або па-
сивності) дитини, її особистісної свободи (або залеж-
ності). Дослідник стверджує, що освітнє середовище 
не має чітко фіксованих меж. Останні визначаються 
самими суб’єктами освітнього процесу (керівниками 
школи, педагогами, батьками, дітьми). “Можна ска-
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зати, що кожен… визначає межі власного освітнього 
середовища” [9, с. 193].

Отже, у науковій літературі поняття “освітнє серед-
овище” розглядається, по-перше, у вимірах соціальної 
педагогіки як єдність дій школи, сім'ї, позашкільних 
державних та громадських елементів, інформаційно-
культурного середовища; по-друге, як сукупність ма-
теріальних вимог у відповідності з педагогічними, 
ергономічними, санітарно-гігієнічними вимогами до 
навчально-виховного процесу.

У педагогічній літературі близьким, але не синоні-
мічним до поняття “освітнє середовище” виступає дефі-
ніція “освітній простір”. Дослідники цього питання (О. 
Леонова, О. Мариновська, А. Цимбалару, І. Шендрик та 
ін.) вказують на те, що середовище характеризується ста-
тичністю, формується у межах конкретного навчального 
закладу, а простір – динамічністю та відображає систему 
соціальних зв’язків та стосунків у галузі освіти, характер 
взаємовідношень суспільства і соціальних інститутів, 
пов’язаних із задоволенням освітніх потреб суспільства. 
Простір характеризується суб’єктивним сприйняттям, 
є результатом конструктивної діяльності усіх суб’єктів 
освітнього процесу. На дану якість освітнього простору 
вказує М. Кісіль і виділяє два його виміри: об'єктивний 
і суб'єктивний. Вимір об'єктивний – це реально існуючі 
елементи сформованого освітнього простору, місцевого, 
загальнодержавного чи глобального, що представлені 
соціальними умовами, інформаційним та законодавчим 
забезпеченням, окремими освітніми системами з їх про-
грамами та подіями. Вимір суб'єктивний – це ті елементи 
освітнього простору, що існують віртуально у свідомос-
ті людини, це простір ще нереалізованої норми, ідеалу, 
який виявляє зв'язок з реальним станом речей [6]. Автор 
наголошує, що суб'єктивний вимір освітнього простору 
визначається з точки зору її основного суб'єкта. Навчан-
ня в певному закладі освіти та можливість вибору іншого 
закладу чи країни навчання, вибір навчальної дисциплі-
ни; участь у тій чи іншій програмі обміну; можливість 
взяти участь у науковій конференції – ось лише деякі з 
елементів, що складають основу суб'єктивного виміру 
освітнього простору студента ВНЗ.

Більшість дослідників означеної проблеми (Є. Бачин-
ська, С. Гершунський, В. Гинецінський, Б. Єльконін, Б. 
Сєріков, І. Фрумін та ін.) під поняттям “освітній простір” 
розуміють певну територію, яка пов’язана з масштабни-
ми явищами у галузі освіти: як певна частина соціального 
простору, у межах якої здійснюється нормована освітня 
діяльність; як єдність, цілісне утворення в галузі освіти, 
яке має свої межі – світовий або європейський освіт-
ній простір, освітній простір регіону, школи, шкільного 
класу тощо. Так, Є. Бачинська, досліджуючи механізми 
формування інноваційного освітнього простору регіону, 
вважає за доцільне розглядати його у двох площинах: як 
середовище, територію, в межах якої діють єдині узго-
джені правила інноваційної діяльності, і як цілісну сис-
тему, результатом функціонування якої є новітні ідеї та 
оригінальні технології [2 , с. 81]. 

Л. Ващенко підкреслює, що як системне утворення 
інноваційне середовище окремого регіону має власну 
організаційно-функціональну структуру, основними 
складовими якого визначено: стратегію розвитку осві-
ти регіону, тактику формування інноваційних процесів, 
зміст інноваційного середовища регіону, організаційне 
забезпечення, прогнозування розвитку освіти регіону. 

Кожен із елементів структури, взаємодіючи між со-
бою, наповнює інноваційне середовище своїм спряму-
ванням змін [4, с. 21 – 22]. Вказуючи на ту обставину, 
що інноваційне середовище регіону має здатність змі-
нюватись, Л. Ващенко виокремлює та характеризує 
основні рівні його розвитку: адаптивний, професійно-
репродуктивний, творчий і стратегічно-цільовий.

А. Кух вважає, що освітнє середовище структур-
но складається із трьох взаємопов’язаних компонен-
тів: суб’єктно-ресурсного, матеріально-технічного 
та ідейно-технологічного. Суб’єктно-ресурсний 
компонент визначає суб’єкти освітнього серед-
овища (студентів, викладачів) та умови здійснення їх 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Матеріально-технічний 
компонент відповідає за забезпеченість освітнього 
середовища відповідним стандартним обладнанням. 
Ідейно-технологічний компонент визначає нормативні 
методики та технології досягнення прогнозованих ре-
зультатів у навчанні [7, с.74]. 

Суб’єктно-ресурсний компонент передбачає 
взаємопов’язану цілеспрямовану діяльність як викла-
дача, так і студента. А. Баранов, Р. Шарафутдинов на-
голошують, що у процесі проектування інноваційного 
освітнього середовища і викладач і студенти є рівними 
партнерами та розвиваються у якості педагогів іннова-
ційного рівня. При цьому студенти переймають досвід 
навчальної інноваційної діяльності, яка виступає модел-
лю їх майбутньої професійної роботи, коли в ролі викла-
дача (вчителя) будуть виступати вони самі [1, с.11]. 

Матеріально-технічний компонент формування ін-
новаційного освітнього середовища передбачає наяв-
ність у регіоні певної інноваційної інфраструктури до 
якої належать “заклади освіти та науково-методичні 
установи, бібліотеки, інформаційні центри, організації, 
які в межах певної території спроможні подати допомо-
гу закладу освіти в реалізації інноваційних проектів” [2, 
с.81]. Кожен освітній заклад має власний матеріально-
технічний потенціал для створення інноваційного 
освітнього середовища. Основна увага в сучасних 
освітніх закладах приділяється розвитку інформацій-
ного освітнього середовища за допомогою впроваджен-
ня інформаційних технологій в освіту на всіх її рівнях. 
Концепція інформаційного середовища вперше була 
запропонована І. Шалаєвим, який підкреслював його 
роль не тільки як провідника інформації, але й активно-
го чинника впливу на учасників навчального процесу. 
Консолідація інформаційно-освітніх ресурсів у системі 
освіти, організація єдиного освітнього простору на базі 
використання сучасних комп'ютерних технологій не-
зворотнім чином змінюють сам педагогічний процес, 
його змістовну, організаційну і методичну основи. При 
використанні навчально-інформаційних середовищ 
найважливішим досягненням, особливо у вищій школі, 
є  забезпечення індивідуалізації навчання; швидкий по-
шук навчальної інформації, здійснення динамічного та 
систематичного контролю за допомогою комп’ютерного 
тестування; забезпечення великої кількості творчих та 
інших завдань для самостійної роботи студентів, форму-
вання у майбутніх фахівців рефлексії своєї діяльності. 
Модернізація освітніх процесів пов'язана із створенням 
арсеналу новітніх інструментів накопичення, обробки 
та передачі освітньої інформації через інформаційні 
канали, серед яких – створення локальних та міжнарод-
них освітянських мереж, концептуальне запровадження 
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систем відкритої освіти, реалізація ефективних моде-
лей дистанційного навчання, розробка та застосування 
сучасних засобів навчання, використання можливостей 
ЗМІ та медіа, реалізація проектної діяльності у освіт-
ньому інформаційному просторі тощо.

Технологічний компонент формування іннова-
ційного освітнього середовища пов'язаний з техно-
логізацією системи освіти. І. Богданова у структурі 
педагогічної інноватики виділяє специфічний напрямок, 
орієнтований на дослідження технологічних процесів у 
системі освіти взагалі та в системі педагогічної освіти зо-
крема, що отримав назву „техноматика” [3 ]. 

„Техноматика, на думку автора, вивчатиме техноло-
гічні потреби освіти та розроблятиме шляхи, засоби і 
методи ефективного задоволення цих потреб. Цей напря-
мок пов’язаний як з технологіями нововведень в освітній 
простір, так і з конкретними технологіями реалізації цих 
нововведень. Вони виконують такі основні функції: удо-
сконалюючу, тобто модернізуючу, модифікуючу, раціона-
лізуючу традиційний педагогічний процес, трансформу-
ючу, тобто радикально змінюючу традиційний процес, а 
також комплексну, або комбінаторну, яка виконує сполу-
чення елементів як традиційного, так і інноваційного педа-
гогічного процесу” [ 3, с.53]. Таким чином, технологізація 
навчально-виховного процесу має на меті  вдосконалення  
традиційного педагогічного процесу шляхом пооперацій-
ного застосування системи дій, операцій або процедур, що  
ґрунтуються на нових досягненнях науки і гарантують до-
сягнення більш високого рівня навченості та вихованості.

Відповідно до структури інноваційного освітнього 
середовища визначені основні педагогічні умови його 
формування:

 особистісно орієнтовані та гуманістичні підходи • 
до його створення з урахуванням партнерського 
співробітництва, поваги та довіри всіх учасників 
навчально-виховного процесу; 
спрямування на розвиток і саморозвиток кожної осо-• 
бистості;
робота в творчому пошуковому режимі;• 
ефективне використання науково-методичних, • 
матеріально-технічних та кадрових можливостей 
освітніх закладів регіону;
застосування інноваційних технологій.• 

Оцінка ефективності освітнього середовища здій-
снюється за різними показниками з урахуванням 
структури даного феномена. Так, А Каташов виділяє 
наступні параметри: 
1) результативність діяльності навчального закладу 

(рівень знань і загальнокультурного розвитку учнів 
або студентів; ступінь привабливості освітнього за-
кладу й освітніх послуг; ступінь засвоєння нових 
технологій, програм, методик; взаємодія з вузами, 
школами нового типу);

2) комфортність (естетика середовища, санітарно-
гігієнічні, матеріально-технічні умови; фізіологічне 
обгрунтування режиму роботи; наявність ситуації ви-
бору змісту, форм освіти; соціально-психологічний 
мікроклімат); 

3) забезпеченість навчальної діяльності (навчально-
матеріальне обладнання, рівень нормативно-правової 
та організаційно-функціональної забезпеченості; ха-
рактеристика кадрового потенціалу; рівень і характер 
управлінської діяльності [5, с.15]

Інноваційне освітнє середовище відіграє велике 
значення у процесі підготовки майбутніх вчителів у 
системі неперервної освіти. Об’єднання різних освіт-
ніх установ з метою забезпечення наступності під-
готовки висококваліфікованих кадрів з урахуванням 
регіональних потреб створюють умови для інновацій-
ного навчання у вищій школі. 

Висновки. 
Отже, інноваційне освітнє середовище – це педа-

гогічно доцільно організований простір життєдіяль-
ності, який сприяє розвитку інноваційного ресурсу 
особистості; інтегрований засіб накопичення і реалі-
зації інноваційного потенціалу навчального закладу. 
Інноваційне освітнє середовище регіону є сукупністю 
організації відповідних умов на певній території, ство-
рених для реалізації соціально-педагогічної ініціативи 
й пошуку, має власну організаційно-функціональну 
структуру. Структурно інноваційне освітнє середови-
ще складається із трьох взаємопов’язаних компонен-
тів: суб’єктно-ресурсного, матеріально-технічного 
та технологічного, які взаємопов’язані між собою та 
визначають педагогічні умови його формування. Ви-
никнення інноваційного середовища як новоутворен-
ня педагогічної науки є результатом існуючих проти-
річ між інноваційною практикою та консервативними 
формами освіти, які не відповідають вимогам часу. 
Середовищний підхід до конструювання змісту освіти 
стає сьогодні особливо актуальним у зв'язку з розви-
тком глобальних електронних мереж, освітніх Інтер-
нет – мереж, комп’ютерних технологій тощо. 

Подальші дослідження передбачається провести у 
напрямку вивчення впливу різних видів інноваційного 
освітнього середовища (інформаційного, модульного, 
особистісно зорієнтованого та ін.) на розвиток якостей 
майбутніх вчителів у процесі їх професійної підготовки. 
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Анотації:
Розглянуто та проаналізовано 
тлумачення термінів “олімпій-
ська освіта” та “олімпійське ви-
ховання” в працях сучасних те-
оретиків фізичного виховання та 
педагогічної науки. Зазначено, 
що для уникнення термінологіч-
них різнотлумачень необхідно 
та доцільно в трактуванні цих 
термінів відображати понятійну 
суть педагогічних категорій “осві-
та” та ”виховання”. Олімпійська 
освіта – педагогічний процес, 
що спрямований на здобуття, 
оволодівання знань олімпійської 
тематики. Олімпійське вихован-
ня – це процес формування осо-
бистості на основі олімпійських 
принципів, олімпійських ціннос-
тей та олімпійського ідеалу.

Юхымук Вера, Вацеба О.М., Герцык Ми-
рослав. К понятийному толкованию 
сроков «Олимпийское образование» и 
«Олимпийское воспитание». Рассмотрено 
и проанализировано толкования терминов 
“олимпийское образование” и “олимпийское 
воспитание” в работах современных теоре-
тиков физического воспитания и педагогиче-
ской науки. Указано, что для избежания тер-
минологических трактований необходимо и 
целесообразно в трактовании этих терминов 
отображать понятийную суть педагогических 
категорий “образование” и ”воспитание”. 
Олимпийское образование - педагогический 
процесс, который направлен на получение, 
овладевание знаний олимпийской тематики. 
Олимпийское воспитание - это процесс фор-
мирования личности на основе олимпийских 
принципов, олимпийских ценностей и олим-
пийского идеала.

Yukhymuk Vira, Vaceba O.M., Gercyk 
Myroslaw. To conceptual interpretation 
of terms «Olympic education» and 
«Olympic education». “Olympic education” 
and “Olympic education” is considered and 
analysed interpretation of terms. Works of 
modern theorists of physical training and 
a pedagogical science are considered. 
It is specified, that for avoidance of 
terminological interpretations it is necessary 
and expediently in interpretation of terms to 
display conceptual essence of pedagogical 
categories “education” and “education”. 
Olympic education - pedagogical process 
which is directed on reception, noegenesis 
of Olympic subjects. Olympic education is 
a process of forming of the person on the 
basis of Olympic principles, Olympic values 
and an Olympic ideal.

Ключові слова:
освіта, виховання, педагогіка, 
фізичне виховання.

образование, воспитание, педагогика, фи-
зическое воспитание.

education, pedagogics, physical training.

До понятійного тлумачення термінів  
«олімпійська освіта» і «олімпійське виховання»

Юхимук Віра*, Вацеба О.М., Герцик Мирослав
Івано-Франківський коледж фізичного виховання* 

Львівський державний університет фізичної культури

Вступ. 1

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття широ-
кого поширення набули ідеї олімпійського виховання, 
олімпійської освіти, основи яких були закладені ще 
П’єром де Кубертеном у праці “Спортивна педагогіка” 
(1919) [цит. за 1]. Так, вперше поняття “олімпійська 
освіта” (Olympic Education) було сформульовано в до-
повіді С. Фавра (Італія) у 1968 році на 8-й сесії Між-
народної олімпійської академії (МОА). У 1972 році на 
12-й сесії член МОА Э. Лауєрбах (Німеччина) звер-
тався до проблем пропаганди олімпійських принципів 
у загальноосвітній школі, нагадуючи, що ідея П’єра 
де Кубертена про реформу освіти досить актуальна і 
в сучасних умовах. Починаючи з 80-х років ХХ сто-
ліття, олімпійська освіта й олімпійське виховання все 
виразніше окреслюється як освітньо-виховний про-
цес [2; 3; 4; 5].

Варто зазначити, що предметна сфера, пов’язана 
з олімпійським вихованням та олімпійською освітою 
чимраз активніше вивчається й аналізується вченими 
України й пострадянських держав. Ця проблематика 
обговорюється на тематичних конференціях, семі-
нарах серед педагогів, освітян, представників сфери 
фізичного виховання; формується навіть на окремих 
спеціалізованих Інтернет-сайтах.

Доцільно зазначити, що сьогодні розповсюджен-
ня інформації олімпійської тематики, особливо серед 
дітей та молоді, набуває глобального характеру: в ба-
гатьох країнах світу, зокрема Австралії, Англії, Гре-
ції, Німеччині, Канаді, Польщі, Російській Федерації, 
Сполучених Штатах Америки вивчення питань олім-
пійської тематики введено до навчальних програм 
окремими розділами [6].

Для окреслення олімпійської освіти в олімпій-
ській Хартії використовується словосполука “оlympic 
© Юхимук В., Вацеба О.М., Герцик М., 2010

education”, яка українською мовою перекладається як 
“олімпійська освіта” або “олімпійське виховання”.

Аналіз науково-методичної літератури, даних ре-
зультатів досліджень міжнародних фахівців з питань 
олімпійської освіти свідчить про відсутність єдиного 
понятійного розуміння цієї дефініції (Ю. Москвичев, 
В. Сєргєєв, 1999; В. Столяров, 1999, 2002; В. Роди-
ченко, 2002 та ін.). У проаналізованій нами спеціаль-
ній літературі автори для тлумачення одного і того ж 
поняття використовують різноманітні терміни. Одні 
дослідники надають перевагу поняттю “олімпійській 
освіті”, інші – “олімпійському вихованню”. Чимало 
авторів використовують терміни “олімпійське навчан-
ня” чи “олімпійська культура”, не зазначаючи при цьо-
му тлумачення цих понять. Інколи науковці застосову-
ють й інші словосполуки, зокрема “виховання в дусі 
олімпізму”, “виховання в дусі дотримання принципів 
олімпізму”, “виховання в дусі олімпійських ідеалів та 
цінностей” тощо.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Для уникнення різнотлумачень та правильного ро-

зуміння словосполук “олімпійська освіта” і “олімпій-
ське виховання” ми поставили собі за мету проаналі-
зувати ці поняття у працях вітчизняних та іноземних 
фахівців - теоретиків фізичної культури і педагогіки.

Для вирішення поставленої мети нами були ви-
користані такі методи: вивчення і аналіз наукових 
джерел з проблеми дослідження, нормативних і про-
грамних документів, порівняння, систематизація, кла-
сифікація, узагальнення здобутих теоретичних даних.

Результати дослідження. 
Наш аналітичний огляд спеціальної науково-

методичної літератури показав, що в сучасній україн-
ській науковій літературі терміни “олімпійська освіта” 
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та “олімпійське виховання” з’явилися досить недавно. 
Вчені Російської Федерації почали активно цікавити-
ся проблематикою олімпійської освіти і олімпійського 
виховання на початку 80-х років ХХ століття, трохи 
згодом – білоруські фахівці. Українські вчені розпоча-
ли дослідження в цьому напрямку тільки в кінці 90-х 
роках ХХ століття. На нашу думку, внаслідок того, що 
це поняття відносно молоде, в науково-методичній 
літературі відсутнє однозначне розуміння термінів 
“олімпійська освіта” та ”олімпійське виховання”, не 
сформовано єдиного загальнонаукового їхнього ви-
значення.

Результати теоретичного аналізу літературних 
періодичних видань свідчать, що чимало теоретиків 
фізичної культури і спорту, зокрема російські фахів-
ці Н.В. Печерский, А.А. Сучілін (1999), А.А. Самчук 
(2002), В. Сєргєєв (1998) та польський дослідник 
Е. Пуйшиене (2002) під “олімпійською освітою” ро-
зуміють цілеспрямований процес пізнання законо-
мірностей виникнення і розвитку олімпійського руху, 
його дії на задоволення багатогранних культурно-
освітніх запитів особистості і суспільства. Співзвуч-
но з цією дефініцією тлумачить “олімпійську освіту” 
і Г.М. Полікарпова (2003; 2005), котра визначає її як 
педагогічний процес, спрямований на поширення 
знань про олімпізм та трансляція олімпізму в інфор-
маційній формі. Однотипної думки з попередніми фа-
хівцями притримується і  Н.С. Кудрявцева (1998). На 
її думку, “олімпійська освіта” передбачає формування 
і вдосконалення знань в галузі олімпійського руху та 
олімпізму.

Окрім того, зустрічаємо тлумачення олімпійської 
освіти як у вузькому, так і в широкому розумінні. Так, 
О.В. Козирєва (2003) під олімпійською освітою розу-
міє вивчення олімпійських видів спорту, які входять 
до типової навчальної програми з фізичної культури. 
В такому напрямі мислить і Р.С. Жуков (1996), котрий 
вважає, що олімпійська освіта покликана навчити 
спортивним вмінням (наприклад, вміти розробити та 
реалізувати програми навчання школярів техніці спор-
тивного плавання), а Р.А. Пірожніков (2003) трактує 
олімпійську освіту як педагогічну діяльність, яка 
здійснюється в рамках олімпійського руху і пов’язана 
з його метою і завданнями.

Доцільно зауважити, що чимало теоретиків в 
галузі фізичної культури і спорту, на нашу думку, 
ототожнюють педагогічні поняття “освіта” і 
“виховання”, визначаючи, таким чином освітній 
процес як виховний. Так, Ю.Н. Москвічев (2003) 
вважає, що олімпійська освіта – це гуманістичний 
по формі, особистісно-орієнтований педагогічний 
процес, метою якого є формування на основі ідеалів 
і цінностей олімпізму особистості людини-гуманіста. 
Аналогічної думку притримується і Г.М. Полікарпова 
(2003), котра вважає, що олімпійська освіта покликана 
формувати гуманістичний потенціал особистості 
людини. Як складова частина олімпійського руху, 
метою якої є не тільки фізичне удосконалення, але 
й його духовне та моральне виховання особистості 
людини убачає у олімпійській освіті російський 

науковець В.Г. Стуліков (1996), а його колега 
М.В. Антипова (1998) переконана, що олімпійська 
освіта повинна пропагувати етичні, культурні, виховні 
цінності олімпізму. Однотипне визначення пропонує і 
О.В. Козирева (2003), котра вважає, що олімпійська 
освіта – це розділ педагогічної діяльності, зміст якої 
сприяє залученню дітей до гуманістичних ідеалів 
і цінностей олімпізму. Інший фахівець, котрий 
цікавиться проблемами олімпійської освіти, а саме 
А.В. Бочко (1996) вважає, що олімпійська освіта 
спрямована на збереження і зміцнення здоров’я 
людини, формування фізичних якостей і фізичної 
культури.

Аналізуючи тлумачення словосполуки “олімпійська 
освіта” різних авторів, зустрічаємо і дефініції, в яких 
поєднано дві різні сфери діяльності – освітню і виховну. 
Так, О. Міхневич та Е. Кулінковіч (1998) вважають, що 
олімпійська освіта пов’язана з вихованням особистості 
через спеціально систематизовані і об’єднані знання – 
з одного боку, і через організацію пізнавальних видів 
діяльності – з іншого. На думку іншого білоруського 
науковця М.Е. Кобринского (2002) - олімпійська 
освіта – це засіб інтеграції культури, наукових знань 
і духовного досвіду світового суспільства. Вважаємо, 
що ототожнювати чи поєднувати ці два поняття, 
хоч вони і взаємопов’язані, не доречно, оскільки 
відносяться до різних сфер діяльності.

Для того, щоб дійти до адекватного сприйняття 
та тлумачення терміну “олімпійська освіта”, ми 
проаналізували тлумачення категорії “освіта” в 
сучасній педагогічній науці.

Аналізуючи смислове наповнення педагогічної 
категорії “освіта” відзначимо, що в переважній 
більшості автори тлумачать цей термін як процес 
і як результат (Ю.К. Бабанський, І.І. Болдирев, 
С. Гончаренко, В.І. Лозова, Г.В. Троцко, 
Н.Є. Мосейчук, М.Д. Ярмаченко). У процесуальному 
плані складовими цього процесу виділяють: 
засвоєння (Ю.К. Бабанський , І.І. Болдирев, 
Н.П. Волкова, В.І. Лозова, Г.В. Троцко, Н.Є. Мосейчук, 
М.Д. Ярмаченко), оволодівання (А.І. Кузьмінський, 
М.М. Фіцула), удосконалення (С. Гончаренко). 
Складовими цього процесу є: сукупність знань 
(І.І. Болдирьов, А.І. Кузьмінський), система 
наукових знань, умінь, навичок (Ю.К. Бабанський, 
Н.П. Волкова, М.М. Фіцула), систематизовані знання 
(М.Д. Ярмаченко).

Таким чином, фахівці в галузі педагогіки визнача-
ють освіту як процес і результат набуття, оволодіван-
ня, здобування, засвоєння сукупності систематизова-
них наукових знань, умінь, навичок.

Зауважимо, що джерела поняття “освіта” (рос. “об-
разование”) сягають раннього середньовіччя. Воно 
співвідносилося з поняттям “образ”, “образ Божий”. 
Людина була створена “за подобою Божою”, тому ро-
зуміння, осягання, наслідування цього образу тракту-
валось і тепер трактується християнською православ-
ною релігією як “образование”. Починаючи з епохи 
Відродження, коли сама людина стала цінністю, осві-
та постає способом входження до світу спілкування з 
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іншими людьми, а також засобом створення свого об-
личчя, образу, особистості і, врешті-решт – культури. 
Образ культури проектується на зміст, організацію, 
методи, що використовуються в освіті.

Отже, спрямованість освітнього процесу забезпе-
чується, в першу чергу, передачею і послідовним за-
своєнням певної сукупності знань, систематичним їх 
поповненням і поглибленням.

Таким чином, виходячи із вищенаведеного вважа-
ємо, що в тлумаченні терміну “олімпійська освіта” 
повинно бути відображено суть педагогічної катего-
рії “освіта” і вважаємо, що олімпійська освіта – це 
педагогічний процес оволодівання, здобуття знань 
олімпійської тематики, олімпійських цінностей, прин-
ципів, норм. На нашу думку, виходячи з тлумачення 
педагогічної категорії “освіта”, найбільш повне ви-
значення словосполуки “олімпійська освіта” подають 
Н.В. Печерский, А.А. Сучілін, А.А. Самчук, В. Сєргє-
єв та Е. Пуйшиене.

У працях теоретиків фізичної культури та спорту 
нами також проаналізовано і поняття “олімпійське 
виховання”. Так, професор М.М. Булатова (2002) під 
олімпійським вихованням розуміє процес цілеспря-
мованого і систематичного впливу суб’єкта виховання 
на об’єкт в інтересах розвитку якостей, що відповіда-
ють меті і завданням виховної системи “Олімпійська 
педагогіка”. Російський науковець Г.М. Полікарпова 
(2003) вважає, що олімпійське виховання – це тран-
сляція певних, закріплених в олімпізмі відносин, цін-
ностей, а також мотивація використовувати ці знання 
у своєму стилі життя. Однотипне визначення дають 
харківські вчені В. Лабскір та А. Любієв (1998) і, на 
їхню думку, олімпійське виховання спрямоване на 
розширення знань про олімпізм і олімпійську історію 
за рахунок залучення до поширення олімпійських іде-
алів. У вузькому, на нашу думку, розумінні тлумачить 
олімпійське виховання І. Кочмарук (2002), убачаю-
чи у ньому виховання спортсмена, котрий не тільки 
здатний показувати високі результати, але разом з 
цим представляє собою особистість, яка має яскраво 
виражену гуманістичну спрямованість. Не можемо 
не погодитися з І. Кочмарук про першочергове ви-
ховання олімпійців, як носіїв олімпійського ідеалу, 
олімпійських принципів та олімпійських цінностей, 
однак вважаємо, що необхідно пам’ятати про вихо-
вання на основі концепції олімпізму і інших верстви 
населення. На нашу думку, дещо звужено трактує 
суть олімпійського виховання і П.В. Лазарєв (2002), 
котрий вважає, що олімпійське виховання спрямоване 
на залучення підростаючого покоління до духовно-
моральних, культурних цінностей, подолання розри-
ву між духовним та фізичним розвитком особистості. 
Автор, на нашу думку, таким чином знизив роль од-
нієї з найважливіших сторін гармонійного розвитку 
особистості, а саме – інтелектуальної.

Для адекватного сприйняття і тлумачення “олім-
пійського виховання”, ми проаналізували дефініцію 
“виховання” у науково-педагогічній літературі. 

Наш аналіз літературних джерел педагогічного 
спрямування показав, що більшість авторів визнача-

ють цю категорію як процес (С.П. Баранов, Ю.К. Ба-
банський, Н.П. Волкова, С. Гончаренко, А.І. Кузьмін-
ський). Окремі автори зазначають, що виховання – це 
система виховних заходів (М.М. Фіцула), засіб фор-
мування світогляду, моралі фізичних якостей тощо 
(М.Д. Ярмаченко). Складовою виховання у процесу-
альному плані більшість авторів виділяють “форму-
вання особистості людини” (С.П. Баранов, Н.П. Вол-
кова, С. Гончаренко, А.І. Кузьмінський, В.І. Лозова, 
Г.В. Троцко, Н.Є. Мосейчук, М.М. Фіцула).

Зауважимо, що термін “виховання” в історії педаго-
гіки мав різні прояви і тлумачення. У романській мові 
для визначення виховної діяльності використовували 
слово латинського походження education, у французь-
кій – pedagogie – education, в італійській – pedagogia 
– educazione, у німецькій – pedagogik – erziehung, у 
польській – edukacia i wychowania. В англійській мові 
термін education означає виховання водночас як ді-
яльність і як науку  про виховання, хоча у словнику 
англійської мови є рідко використовуваний термін 
pedagogics.

В українській мові виховання є похідним від слова 
chovati – ховати, вирощувати. В українській народній 
педагогіці воно спочатку вживалося у значенні “обе-
рігати (ховати дитя від небезпеки)”, а згодом почало 
означати “вирощувати дітей, навчати правил доброї 
поведінки”. Пізніше його стали тісно пов’язувати з 
поняттям “навчати” і часто використовували як рівно-
значні.

У вітчизняній педагогіці у другій половині XVIII 
століття поняття “виховання” відокремилося від по-
няття “навчання”. В цьому аспекті французькі пись-
менники Е. Ренана й А. Сент-Екзюпері вважають, що 
виховання має пріоритет над освітою, оскільки ство-
рює людину.

Ми цілком погоджуємося із твердженням фран-
цузьких письменників, однак вважаємо, що освіта, яка 
є найвищою ланкою у реалізації мети виховання, віді-
грає ключову роль у “створенні людини”. І якість ви-
ховання, на нашу думку, в повній залежності від якос-
ті процесу навчання, оскільки тільки коли позитивно 
сприйняті, міцно засвоєні, осмислені знання стають 
предметом почуттів, тоді вони перетворюються на 
реальні стимули до практичної діяльності, власне у 
якій і “створюється людина”. Тоді впевнено можна 
сказати, що освічена людина є людиною вихованою, 
не ототожнюючи ці поняття. На нашу думку, ототож-
нення процесів навчання і виховання призводить до 
дублювання понять “освіченість” і “вихованість”, що 
не зовсім відповідає дійсності.

В сучасній педагогічній науці самостійні терміни 
“виховання” і “навчання” розкривають різні сфери 
педагогічної діяльності. А.С. Макаренко писав: “…
методика виховної роботи має свою логіку, порівняно 
не залежну від логіки роботи освітньої. І те, й інше 
– методика виховання і методика освіти, на мою дум-
ку, становлять два розділи, більш чи менш самостійні 
розділи педагогічної науки. Зрозуміло, всяка робота в 
класі є завжди роботою виховною, але зводити вихов-
ну роботу до освітньої, я вважаю, неможливим” [7].
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Таким чином, під категорією “виховання” вчені в 
галузі педагогіки розуміють процес, спрямований на 
формування особистості людини.

Висновки.
Підсумовуючи вищесказане можна зробити такі 

висновки:
Освіта та виховання тісно взаємопов’язані між 1. 
собою, і їх чітке розуміння сприяє роз’ясненню 
педагогічних проблем, уникненню термінологічної 
плутанини та різнотлумачень.
На основі понятійного визначення педагогічних 2. 
категорій “освіта” та “виховання” вважаємо, що 
олімпійська освіта – педагогічний процес, спрямо-
ваний на здобуття, оволодівання знань олімпійської 
тематики, а олімпійське виховання – це процес 
формування особистості на основі олімпійських 
принципів, олімпійських цінностей та олімпійського 
ідеалу.
Поширення знань олімпійської тематики повинно 3. 
посідати важливе, проте не єдине місце в освітньо-
виховній діяльності якщо, з точки зору педагогіки, 
термін “освіта” розглядати в широкому розумінні 
(процес і результат), однак інформаційна праця 
полягає в тому, щоб суб’єкти олімпійського руху не 
тільки позитивно сприйняли, міцно засвоїли і пра-
вильно розуміли та осмислили олімпійські знання, 
олімпійські принципи, олімпійські цінності, але й 
дійсно орієнтувалися на них в практиці та втілювали 
їх у життя.
Серед подальших перспективних напрямів відзна-

чимо дослідження змісту, структури, завдань, принци-
пів олімпійської освіти дошкільнят, учнів та студентів, 
підготовки кадрів для реалізації програм олімпійської 
освіти, пропаганди олімпізму та ідеалів олімпійського 
руху; залучення олімпійців, ветеранів спорту до ви-
ховної роботи серед дітей та молоді тощо.
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Annotation:
Прусік Катерина, Запорожанов 
В.О., Прусік Кристоф, Горнер Ка-
роль. Вплив рухової активнос-
ті у вигляді Норвезької ходьби 
(Nordic walking) на психологічну 
оцінку рівня життя людей 60-70 
років. Метою дослідження була 
самооцінка впливу систематичних 
занять Nordic walking на рівень 
суб’єктивного відчуття якості жит-
тя людей похилого віку. Визначен-
ня взаємозв’язку між самооцінкою 
якості життя та участю у заняттях 
здійснювали за допомогою трьох 
загальновідомих психологічних тес-
тів – SWLS (задоволення), LOT-R 
(рівень оптимізму) і шкали ВЕСКА 
(рівень депресії). Результати до-
слідження підтвердили думку про 
позитивний вплив організованих 
занять у вигляді норвезької ходьби 
(Nordic walking) на психологічний 
стан тих, хто тренує за допомогою 
показника «задоволення життям». 
Ці заняття давали можливість під-
вищити рівень оптимізму і знизити 
депресивний компонент у пред-
ставників експериментальної групи 
у порівняні з контрольною групою.

Прусик Екатерина, Запорожанов 
В.А., Прусик Кристоф, Горнер Ка-
роль. Влияние двигательной актив-
ности в виде Норвежской ходьбы 
(Nordic walking) на психологическую 
оценку уровня жизни людей 60-70 
лет. Целью исследования была само-
оценка влияния систематических за-
нятий Nordic walking на уровень субъ-
ективного ощущения качества жизни 
людей преклонного возраста. Опреде-
ление взаимосвязи между самооцен-
кой качества жизни и участием в за-
нятиях осуществляли с помощью трех 
общеизвестных психологических те-
стов - SWLS (удовлетворение), LOT-R 
(уровень оптимизма) и шкалы ВЕСКА 
(уровень депрессии). Результаты ис-
следования подтвердили мысль о по-
ложительном влиянии организованных 
занятий в виде норвежской ходьбы 
(Nordic walking) на психологическое со-
стояние тех, кто тренирует с помощью 
показателя «удовлетворение жизням». 
Эти занятия давали возможность по-
высить уровень оптимизма и снизить 
депрессивный компонент у предста-
вителей экспериментальной группы в 
сравнении с контрольной группой.

Prusik Katarzyna, Zaporozhanov V.A., 
Prusik Krzysztof, Gorner Karol. The influ-
ence of a form of physical activity Nordic 
walking on the life’s quality of people in 
the 60-70 years age bracket. The aim of the 
presented study is to examine the influence 
of systematic nordic walking training on the 
subjective quality of seniors’ lives. The control 
group consisted of people who do not take part 
in any physical activity. In order to reveal the 
connections between quality of life and partici-
pation in nordic walking the examination con-
sisting of three psychological tests was per-
formed. These were the tests measuring the 
level of satisfaction with life (SWLS), the level 
of optimism (LOT-R) and the Beck Depression 
Inventory level. The results of the studies have 
confirmed the hypothesis that the quality of life 
in a group of seniors in the experimental group 
is higher than in the control group. Statisti-
cal tests have shown that active seniors feel 
greater satisfaction from their lives and look in 
the future more optimistic than their peers in 
the control group containing inactive seniors. 
In the experimental group were lower results 
in scale measuring level of depression. Low 
results show that systematic training is uncon-
ductive to depression developement.

Keywords:
рух, активність, ходьба, тест. движение, активность, ходьба, 

тест.
motion, activity, walking, test.

Rekreacyjne uprawianie nordic walking  
a jakość życia osób w wieku 60-70 lat
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Wprowadzenie1

Rozwój medycyny oraz postęp cywilizacji przyczyniają 
się do przedłużenia życia współczesnego człowieka. 
Prognozy demograficzne wskazują, że w kolejnych latach 
liczba osób starszych wiekiem (ponad 60 r.ż.) w całej 
populacji będzie się systematycznie zwiększać, aby w  
2050 roku sięgnąć do 2 miliardów[4,6]. 

Wzrastająca długość życia często wiąże się jednak 
ze znacznym spadkiem jego jakości. Przyczyną tego 
stanu rzeczy może być pogarszający się stan zdrowia, 
osamotnienie, utrata sensu życia[7,10].

Wpływ aktywności ruchowej na zdrowie człowieka 
oraz na parametry fizjologiczne organizmu był 
potwierdzony w wielu badaniach[4,6,8,]. Niniejsza praca 
podchodzi do tego zagadnienia nieco inaczej. Podjęta 
zostanie próba określenia czy trening zdrowotny wpływa 
również na kondycję  psychiczną uczestników zajęć. 

Pojęcie jakości życia staje się coraz bardziej 
powszechne. Wynika to z rozwoju badań nad człowiekiem 
i czynnikami, które mają wpływ na poziom jego życia i 
zadowolenie z niego. Rozwój medycyny spowodował, że 
przeżywalność wielu chorób wzrosła, a czas mijający od 
rozpoznania choroby (np. nowotwór, AIDS) do śmierci 
pacjenta znacznie się wydłużył.  Pojawiły się nowe 
pytania i wątpliwości dotyczące jakości życia pacjentów z 
nieuleczalnymi chorobami i związanymi z nimi deficytami 
w sprawności fizycznej i psychicznej. 

Ocena jakości życia staje się popularna w wielu 
innych niż medycyna czy psychologia dziedzinach nauki, 

©  Prusik K., Zaporozhanov V., Prusik K., Gorner K., 2010

a sposoby jej badania są regularnie doskonalone przez 
naukowców z całego świata, również tych zajmujących 
się problemami kultury fizycznej [2,3,5,7,9]. 

Badania wskazują, że osoby w wieku podeszłym są 
zdecydowanie bardziej narażone na zmniejszenie jakości 
życia i utratę pozytywnego stanu ducha. Starość bowiem 
oznacza nasilające się problemy zdrowotne i pogarszanie 
się w nieodwracalny sposób funkcji fizycznych. W 
perspektywie psychologicznej jest nacechowana walką 
o autonomię, integrację oraz zachowanie pozytywnej 
samooceny. Proces starzenia się niesie ze sobą większe 
obciążenia i większe konflikty, w konsekwencji zaś 
powoduje gorsze przystosowanie. Stopień zadowolenia z 
życia łączony jest z zachwianiem stabilizacji życiowej, które 
jest spowodowane przejściem na emeryturę, odejściem 
dzieci z domu, utratą krewnych i pogarszającym się stanem 
zdrowia. Wszystko to prowadzi do zachwiania równowagi 
zarówno fizycznej jak i psychicznej, co wpływa na gorszą 
ocenę życiowych osiągnięć. Gerontolodzy ustalili istnienie 
korelacji między aktywnością, dobrym samopoczuciem 
i zadowoleniem z życia, w innych zaś badaniach nie 
stwierdzono tego rodzaju współzależności[6,7]. Nie jest 
zatem wykluczone, że aktywność jest dymensją niezależną 
i nie pozostającą w żadnym stosunku do zadowolenia z 
życia. Kwestia ta wymaga dalszych badań.

Cel pracy: określenie wpływu rekreacyjnego 
uprawiania nordic walking na jakość życia ludzi w 
starszym wieku, manifestującą się satysfakcją z życia, 
poziomem dyspozycyjnego optymizmu i poziomem 
depresji u badanych.
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Materiał i metody badań: grupa eksperymentalna 
liczy 21 osób, które  systematycznie uczęszczały na treningi 
nordic walking, odbywające się trzy razy w tygodniu po 60 
min, przez okres 6 miesięcy. Całkowita objętość treningowa 
wyniosła 72 godziny. Grupa 21 osób nie uprawiających 
żadnej formy aktywności fizycznej, stanowiła grupę 
kontrolną. Wszyscy badani mieszczą się w przedziale 
wiekowym 60-70 lat i są mieszkańcami Gdańska.

Metody badawcze: Wykorzystano trzy  
wystandaryzowane ankiety oceniające poziom: satysfakcji 
z życia (The Satisfaction with Life Scale-SWLS)[3], 
poziom optymizmu (Life Orientation Test-Revised- 
LOT-R)[9] oraz poziom depresji (Beck Depression 
Inventory (BDI)[1], które to parametry są ściśle związane 
z subiektywną oceną jakości życia, oraz skalę Borga- jako 
subiektywną ocenę intensywności wysiłku fizycznego.

Organizacja badań: Badania  przeprowadzono w 
maju 2009r.:  w grupie eksperymentalnej pod koniec 
półrocznego cyklu treningowego nordic walking, zaś 
w grupie kontrolnej, dobranej losowo, po negatywnej 
odpowiedzi  na następujące pytanie „czy systematycznie 
uprawia pan(i) jakąkolwiek formę rekreacji ruchowej?” 
.Wszystkie badania ankietowe były anonimowe. 
Badani z grupy eksperymentalnej to w 66% osoby z 
wykształceniem wyższym i 33% z wykształceniem 
średnim, 72% zamieszkuje z rodziną a 28 % samotnie. 
W grupie eksperymentalnej określano w sposób ciągły, 
po każdej jednostce treningowej, poziom subiektywnego 
odczuwania ciężkości wysiłku za pomocą skali Borga.[4]; 
średnio określono go na 9 pkt, co oznacza wysiłek bardzo 
lekki. Jednostki treningowe składały się z trzech części: 
rozgrzewki ( 15 min.), części głównej( 40 min.) i części 
końcowej( 5 min.) 

Wyniki. 
Poniżej przedstawiono szczegółową analizę 

porównawczą jakości życia osób starszych z  grup 
eksperymentalnej i kontrolnej, na podstawie wybranych 
kryteriów zdrowia psychicznego tj. satysfakcji z życia , 
poziomu dyspozycyjnego optymizmu i poziomu depresji 
minimalny/maksymalny wynik. 

Z tabeli 1. odczytujemy istotną różnicę pomiędzy 
wynikami obu  grup: kontrolnej i eksperymentalnej, gdzie 

średni wynik dla grupy eksperymentalnej w teście SWLS 
to 5,4 stena, interpretowany jako wynik przeciętnej 
satysfakcji życiowej, natomiast w grupie kontrolnej 
wynosi  3,18, świadczący o niskim poziomie satysfakcji 
życiowej. Średni wynik uzyskany w teście LOT-R w grupie 
eksperymentalnej to 6,4 stena, wskazuje na przeciętny, 
jednak bliski wysokiego, poziom optymizmu, natomiast 
w grupie kontrolnej wyniósł on tylko 4,0 steny, uważany  
przez twórców testu za niski poziom optymizmu. Średnia 
ilość punktów uzyskana w skali Becka przez badanych z 
grupy eksperymentalnej to 8,1 i wg norm amerykańskich 
mówi o braku depresji, w  grupie  kontrolnej wynosi 11, co 
interpretuje się jako łagodną depresję. Wyniki te mówią, że 
jakość życia seniorów oceniana za pomocą subiektywnej 
oceny satysfakcji z życia, poziomu dyspozycyjnego 
optymizmu i poziomu depresji, jest wyższa w grupie 
eksperymentalnej  niż w grupie kontrolnej.

Poniżej, w tabeli 1. przedstawiono szczegółową analizę 
badającą istnienie różnic między grupami eksperymentalną 
i kontrolną w zakresie odczucia satysfakcji z życia, 
poziomu dyspozycyjnego optymizmu i poziomu depresji. 
Powyższy wycinek wyników analizy ANOVA rang 
Kruskala-Wallisa (p=0,0001) jednoznacznie wskazuje 
na bardzo istotną statystycznie różnicę poziomu sten 
SWLS (odczuwanie satysfakcji  z życia) u ankietowanych 
aktywnych (gr. eksperymentalna)  i nieaktywnych (gr. 
kontrolna) na poziomie istotności α=0,05

Z danych zamieszczonych w tabeli 1. wynika, że poziom 
SWLS wśród ankietowanych grupy eksperymentalnej wahał 
się między 2 a 10, a grupy kontrolnej  od 1 do 7; maksymalny 
sten zaobserwowany w grupie eksperymentalnej (10) był o 3 
stopnie wyższy od maksymalnego wyniku grupy kontrolnej 
(7), 75% respondentów grupy eksperymentalnej osiągnęło 
steny powyżej 4, podczas gdy tylko 25% ankietowanych 
grupy kontrolnej  mogło się poszczycić takim wynikiem. 
Wniosek wynikający z powyższej analizy jest następujący: 
poziom SWLS w grupie eksperymentalnej jest wyższy 
niż w grupie kontrolnej, zatem podejmowanie regularnej 
aktywności fizycznej sprzyja odczuciu satysfakcji ze 
swojego życia. 

Szczegółowa analiza, badającą istnienie różnic między 
grupami eksperymentalną i kontrolną w zakresie poziomu 

Tabela 1. 
Analiza ANOVA rang Kruskala- Wallisa i test mediany, badające istnienie różnic między grupami eksperymentalną 
i kontrolną w zakresie odczucia satysfakcji z życia (SWLS), poziomu dyspozycyjnego optymizmu (LOT-R) i poziomu 

depresji (Skala Becka).

Badane 
grupy

Wskaźniki statystyczne / testy/ różnice

SWLS Różnica LOT-R Różnica Skala Becka Różnica

E
min 2

H=16,2;
p=0,0001;

chi-
kw.=16,2;
p=0,0001

2
H=8,44;
p=0,004;

chi-
kw.=4,46;

p=0,03

1
H=3,63;
p=0,02;
chi-kw.= 

5,82;
p=0,02

max 10 10 21
Me 5 7 7

K
min 1 1 1
max 7 9 25
Me 3 5 11

H - ANOVA rang Kruskala-Wallisa; E- grupa eksperymentalna; K- grupa kontrolna
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optymizmu (LOT-R) jednoznacznie wskazuje  (p=0,004) na 
bardzo znaczącą, istotną statystycznie różnicę poziomu sten  
LOT-R  między grupami eksperymentalną i kontrolną na 

Poziom sten LOT-R wśród ankietowanych grupy 
eksperymentalnej wahał się między 2 a 10,i od 1 do 9 w grupie 
kontrolnej, poziom mediany wynosi 7 i 3 w obu grupach;  
75% respondentów  grupy eksperymentalnej osiągnęło 
steny 5 i wyższe, podczas gdy 75% ankietowanych grupy 
kontrolnej  nie przekroczyło stenu 6.  Na tej podstawie 
wnioskujemy, iż poziom optymizmu (LOT-R) w grupie 
eksperymentalnej jest wyższy niż  w grupie kontrolnej, 
zatem systematyczne  uprawianie aktywności fizycznej 
wpływa na poziom  optymizmu respondentów.

  Szczegółowa analiza badająca istnienie różnic 
między grupami eksperymentalną i kontrolną w zakresie 
poziomu depresji za pomocą wyników analizy ANOVA 
rang Kruskala-Wallisa,  ukazuje  poziom p=0,02, który 
jest niewystarczający na statystycznie jednoznaczne  
potwierdzenie różnicy  poziomu skali Becka  grup 
eksperymentalnej i kontrolnej na poziomie istotności 
α=0,05. Ze względu na fakt, iż wynik p=0,02 zbliżony jest 
do α=0,05, potwierdzono różnicę poziomu skali Becka 
wśród ankietowanych nieco słabszym testem mediany 
(p=0,02<0,05). Poziom skali Becka wśród ankietowanych 
grupy eksperymentalnej wahał się między 1 a 21, a 
u nieaktywnych  od 1 do 25, co oznacza 4-punktową 
różnicę maksymalnych  wartości uzyskanych przez 
grupę eksperymentalną w stosunku do grupy kontrolnej. 
Poziom mediany grupy eksperymentalnej wynosi 7 i 
jest o 4 steny niższy niż w grupie kontrolnej (11);  75% 
respondentów grupy eksperymentalnej osiągnęło niższy 
poziom depresji niż co najmniej połowa respondentów 
grupy kontrolnej. Wniosek z przedstawionej powyżej 
analizy mówi, iż poziom depresji w skali Becka w grupie 
eksperymentalnej jest niższy niż w grupie kontrolnej, 
zatem uprawianie systematycznej aktywności fizycznej  
nie sprzyja rozwijaniu się depresji.

Wnioski
1.Przeprowadzony cykl treningów zdrowotnych 

nordic walking miał charakter wytrzymałościowy, 
intensywność przeprowadzonych treningów była 
oceniana przez seniorów jako lekka (średnia ocena to 
8,94 punktów w skali Borga). Objętość treningowa w 
półrocznym cyklu wyniosła 72 godziny.

2.Analiza statystyczna wykazała, że jakość życia w 
grupie eksperymentalnej, podejmującej systematyczny 

trening nordic walking jest wyższa niż jakość życia 
ich rówieśników w grupie kontrolnej- nie uprawiającej 
żadnej aktywności fizycznej.  Empirycznie 
potwierdzono wpływ uprawiania nordic walking na 
wybrane wskaźniki jakości życia (satysfakcji z życia 
SWLS p=0,0001, poziom dyspozycyjnego optymizmu 
LOT-R p=0,004 i poziom depresji w skali Becka 
p=0,02). 
Podsumowanie: Aktywność fizyczna w formie nordic 

walking  wpływa zdecydowanie pozytywnie na ogólną 
jakość życia osób starszych, mierzoną poziomem satysfakcji 
z życia, optymizmu oraz depresji. Zajęcia treningu 
zdrowotnego w formie nordic walking  z częstotliwością 
tygodniową 3x60 minut i trwające 6 miesięcy przynoszą 
pozytywne zmiany w psychice człowieka, zwiększając 
poziom satysfakcji z własnych osiągnięć oraz zmniejszają 
poziom depresji, która jest często spotykaną chorobą 
u osób starszych. Dlatego też należy promować nową 
dyscyplinę sportu rekreacyjnego jaką jest nordic walking, 
jako skutecznego środka umożliwiającego podnoszenie 
jakości życia  osób starszych.
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