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Роль свідомості у формуванні в учнів загальноосвітньої школи 
рухових навичок як складової особистісної мобільності

Артюшенко А.О.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотації:
Розглянуто питання теоретичного ана-
лізу, уточнення та експериментальної 
перевірки методичних основ форму-
вання в учнів загальноосвітньої школи 
рухових навичок як складової (виконав-
чої) частини особистісної  мобільності. 
Показано, що розучування рухової дії 
повинно носити характер свідомих 
спроб відтворити її програму. Ця про-
грама формується у внутрішньому 
плані за допомогою аналізу зовнішньої 
інформації. Доведено, що процес на-
вчання, це діяльність, яка насичена 
розумовою активністю. Формування 
рухових навичок здійснюється на осно-
ві психічних процесів – уваги, сприй-
няття, пам’яті, уяви, мислення.

Артюшенко А.А. Роль сознания в фор-
мировании у учеников общеобразова-
тельной школы двигательных навыков, 
як составляющей личной мобиль-
ности. В статье рассмотрены вопросы 
теоретического анализа, уточнения та 
экспериментальной проверки методичес-
ких основ формирования у учащихся об-
щеобразовательной школы двигательных 
навыков как составляющей (исполняющей) 
части личностной мобильности. Показано, 
что процесс учебы, это деятельность, кото-
рая насыщенна умственной активностью. 
Формирование двигательных навыков осу-
ществляется на основе психических про-
цессов – внимания, восприятия, памяти, 
воображения, мышления.

Artjushenko A.A. The role of 
consciousness in forming motive 
skills at children of comprehensive 
school as a part of personal 
mobility. The questions of theoretical 
analysis are considered in the article, 
clarifications that experimental 
verification of methodical bases of 
forming at the student of general 
school of motive skills as (carrying 
out) component of personality mobility. 
It is rotined that process of studies, it 
is activity which is saturated mental 
activity. Forming of motive skills is 
carried out on the basis of psychical 
processes – attention, perception, 
memory, imagination, thought.

Ключові слова:
рухові навички, рівні сформованості, 
свідомість, особистісна мобільність.

двигательные навыки, уровни сформиро-
ванности, сознательность, личностная 
мобильность.

motive skills, levels of formed, 
consciousness, personality mobility.

Вступ.1

Результативність будь-якої рухової діяльності, 
частіше за все пов’язується з рівнем фізичної 
підготовленості, з наявністю рухових навичок, а також 
з уявленнями про довільне управління поведінкою і 
діяльністю [4,9]. Роботи П. Анохина [1], М. Бернштей-
на [4], Л. Виготського [5], Є. Ільїна [7], О. Леонтьєва 
[8] склали основу теорії будови і управління довіль-
ними рухами, що в свою чергу сприяло формуванню 
сучасних методичних підходів до навчання рухових 
умінь і навичок у процесі фізичного виховання.

Формування рухових умінь і навичок в учнів за-
гальноосвітньої школи є однією з головних завдань 
фізичного виховання. 

Нажаль, у практичній діяльності в загальноосвіт-
ніх школах формування рухових навичок відбувається 
переважно за принципом становлення умовних реф-
лексів шляхом багаторазового повторення стандарт-
них вправ [10]. У цьому плані доречно послатися на 
вислів М. Бернштейна [4], який ще в 1947 р. застері-
гав проти монотонного пасивного розучування, в яко-
му основний наголос робився на кількість виконаних 
повторень. 

У сучасній психолого-педагогічній літературі, не-
зважаючи на неоднозначність думок авторів, в осно-
вному підкреслюється провідна роль свідомості й 
мислення в руховому навчанні. З цього приводу нео-
дноразово висловлювався І. Сєченов [11]. На думку 
автора, будь-які довільні рухи повинні чітко відби-
ватися у свідомості людини, а А. Запорожець [6] під-
креслює, що утворення довільних дій взагалі немож-
ливо без участі свідомості.

Говорячи про роль свідомості в управлінні довіль-
ними актами, Є. Ільїн [7] виділяв два аспекти: усвідом-
леність довільних рухових актів і свідомий характер 
їхнього планування. Розучування рухової дії повинне 
носити характер свідомих спроб відтворити її програ-
© Артюшенко А.О., 2011

му. Крім того, і сама програма формується не стихійно, 
а за допомогою аналізу зовнішньої інформації, тобто 
створення тим, хто навчається, орієнтовної основи дії. 
При цьому новачок спирається на свідоме, цілеспрямо-
ване спостереження зразка дії, що розучує, формуючи 
в собі уявлення про нього. Все це підтверджує спра-
ведливість положення І. Сєченова [10] про те, що рухи 
регулюються не тільки відчуттями, але й думкою.

Цікавим для нашого дослідження є висловлюван-
ня з цього приводу А. Пуні [10], який писав, що у по-
будові образу дії, мислення спрямоване на пізнання 
зв'язків між окремими його елементами, на пізнання 
зовнішніх умов, що забезпечують успішне виконання 
окремих елементів і дії в цілому, на аналіз сигналів 
різної модальності, які повідомляють про результат 
зробленого руху або його частини. Це приводить до 
того, що процес перетворюється з діяльності пасив-
ної в діяльність, насичену розумовою активністю. 
Значущість цього положення для теорії і методики 
навчально-виховного процесу, на нашу думку, ще не 
повністю розкрита.

Все вищевисловлене з приводу навчання рухових 
дій, формування рухових навиків повністю впису-
ється в поняття особистісна мобільність, яке корот-
ко можна визначити як здатність людини засвоювати 
нові складні рухові дії, свідомо управляти власними 
діями, планувати їх виконання, контролювати й коре-
гувати внаслідок аналізу зовнішніх труднощів і влас-
них можливостей, в тому числі й наявності рухових 
навичок [2]. Рівень сформованості особистісної мо-
більності безумовно впливає на ефективність процесу 
формування рухових навичок і результативність рухо-
вих дій. З іншого боку рухові навички є складовою 
(виконавчою) частиною особистісної мобільності, як 
готовності до довільного управління власною пове-
дінкою і руховою діяльністю.

Таким чином, аналіз психолого-педагогічної лі-
тератури показує актуальність подальшої розробки 
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теоретико-методичних основ формування рухових на-
вичок як складової особистісної мобільності.

Робота виконана за планом НДР Черкаського націо-
нального університету імені Богдана Хмельницького.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягала у теоретичному ана-

лізі, уточненні та експериментальній перевірці мето-
дичних основ формування в учнів загальноосвітньої 
школи рухових навичок як складової (виконавчої) час-
тини особистісної мобільності.

В якості методів дослідження використовували 
аналіз психолого-педагогічної літератури, педагогіч-
ний експеримент , експертну оцінку, метод кількісної 
обробки отриманих даних. 

На констатувальному і формувальному етапах 
педагогічного експерименту було задіяно 1037 учнів 
загальноосвітніх шкіл, серед яких: учні початкової 
школи – 347, учні середніх класів – 362, учні старших 
класів – 328. Експеримент проводився на базі Чер-
каських ЗОШ № 3, № 6, №26.

Сформованість навичок учнів оцінювалась екс-
пертами у процесі виконання легкоатлетичних, гім-
настичних і ігрових вправ за 12-бальною шкалою. 
Рівень визначався за кількістю балів: 11-12 – високий, 
10 – достатній, 8-9 – середній і до 8 балів – низький.

Результати дослідження.
У результаті аналізу психолого-педагогічної літера-

тури встановлено, що методика формування рухових 
навичок повинна передбачати п’ять етапів [3, 7, 9]. 

Перший етап формування в учнів поняття і зоро-
вого уявлення про рухову дію в цілому. Головні кана-
ли одержання інформації – зоровий (показ) і слуховий 
(пояснення).

Другий етап був пов'язаний з початковим етапом 
виконання дії, пошуком тих рухових (міжм’язових) 
координації які забезпечували виконання рухового за-
вдання. Завданням цієї й наступної стадій було навчи-
тися додержуватися наданого зразка. 

Третій етап характеризується концентрацією збу-
дження в тих нервових центрах, які беруть участь в 
управлінні даним руховим актом. Починає формува-
тися динамічний стереотип. Учні вже розуміють спо-
соби виконання дії й досягнення мети, однак увага 
ще напружена й концентрується в основному на ру-
хах. При перемиканні уваги на навколишнє оточення, 
партнерів і т.п. якість дії погіршується.

Четвертий етап – автоматизація дії. Рухова дія 
виконується технічно і стабільно. Контроль за рухами 
здійснюється в основному за рахунок пропріорецеп-
тивних сигналів, а зоровий зворотний зв'язок відхо-
дить на другий план. Сформований навик характе-
ризується мінімальною участю свідомості в контролі 
за руховою дією, високою швидкістю, стабільністю, 
великою міцністю запам'ятовування й стійкістю до 
факторів, що збивають [М. Боген].

П'ятий етап – формування вмінь вищого порядку. 
Суб'єкт навчається змінювати деталі рухової дії для 
того, щоб домогтися максимального результату при 
умовах, що змінилися. Таким чином, вищим рівнем 
володіння руховим умінням є його варіативність.

Таким чином, у процесі ознайомлення з руховою 
дією в першу чергу формуються сенсорний і інтелек-
туальний компоненти навику, тобто зоровий образ і 
поняття про фізичну вправу. Надалі ці компоненти 
розвиваються, збагачуються й у сукупності з іншими 
відчуттями (слуховими, тактильними, вестибулярни-
ми, м’язово-суглобними) утворюють програму рухо-
вої діяльності.

Концептуальна модель діяльності містить у собі 
пам'ять на ситуацію. З її допомогою учні швидко ви-
значають, що необхідно почати робити при виникнен-
ні тієї або іншої ситуації. Пам'ять на ситуацію управ-
ляє руховою дією на початковому його етапі, перше 
ніж почне надходити інформація з каналів зворотного 
зв'язку. Цей вид пам'яті визначає правильність або по-
милковість вибору способу рішення рухового завдан-
ня [3].

На початку оволодіння руховою дією завжди бага-
то помилок, дуже тривалі пошукові операції. Все це 
приводить до неправильної оцінки ситуації й до при-
йняття помилкових рішень. У міру оволодіння техні-
кою виконання вправи, придбання досвіду виникає 
тонке розрізнення ситуацій і розуміння їх за короткий 
час, а звідси й адекватність прийнятих рішень. Ство-
рюється враження, що рішення приймаються інтуїтив-
но. Насправді ж мова повинна скоріше йти про заго-
стреність свідомості й перекладі процесу сприйняття 
ситуації на рівень пізнання, що здійснюється легше й 
швидше. Відбувається „згортання” внутрішньої мови, 
тобто замість розгорнутої думки, вираженої словами, 
використовується один-два терміна, що позначають ту 
або іншу ситуацію або відповідну дію. Це також при-
скорює процес ухвалення рішення про дію [4]. 

Процес формування рухового навику значною мі-
рою визначається здатністю учня сприймати і переро-
бляти інформацію, яка необхідна для ефективного ви-
конання рухів, їх корекції, контролю за якістю. Проте 
через аналізатори звичайно проходить велика кількість 
різноманітної інформації, як необхідної для ефективної 
рухової діяльності, так і відволікаючої [9]. 

У процесі формування рухового навику ми постій-
но орієнтували учнів на сприйняття інформації тільки 
певного роду шляхом активної спрямованої концен-
трації уваги на зорових, слухових, пропріоцептивних 
відчуттях. Нами враховувалось, що весь процес на-
вчання будується на основі формування інтегрального 
образу цілісної рухової дії. Вже у процесі виконання 
першого елемента (фази) руху необхідно враховувати 
вплив техніки його виконання на ефективність всіх 
подальших елементів. 

Відомий фахівець в області психології і теорії 
діяльності А. Леонтьєв [8] звертав увагу на те, що 
складні дії характеризуються рухливістю окремих 
складових. Це може виражатися в дробленні цілісної 
дії на відносно самостійні послідовні дії. Принципово 
важливою тут є та обставина, що відповідно до пе-
ретворень одиниць дій відбувається дроблення або 
об’єднання орієнтуючих і регулюючих їх психічних 
образів. У цьому процесі удосконалюються як окремі 
компоненти, так і процеси їх інтеграції.
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Основними засобами у процесі формування рухо-
вих навичок в учнів були самі фізичні вправи, а також 
умови їх виконання. Значну увагу у процесі експери-
менту ми приділяли виконанню вправ не на макси-
мальний результат, а на точність, наприклад, на 80 % 
від максимального результату. Була розроблена сис-
тема спеціальних тест-завдань, психомоторних ігор і 
рухливих ігор. 

Формування рухових навичок у процесі нашого 
дослідження пов’язувалося не з багаторазовим ме-
ханічним повторенням фізичних вправ, а більшою 
мірою з акцентом на психічну активність особистос-
ті – проявами подумкових операцій, пам’яті, уваги, 
сприйняття.

Аналіз результатів формувального експерименту 
засвідчує, що кількісне співвідношення учнів з різни-
ми рівнями сформованості рухових умінь і навичок в 
експериментальних класах значно змінилося. Пере-
міщення учнів експериментальних класів з низьким 
рівнем сформованості показників рухових умінь і на-
вичок в групи з середнім, достатнім і високим рівня-
ми відбувалося більш інтенсивно, ніж у контрольних 
класах. Така закономірність зафіксовано у всіх вікових 
групах учнів: в молодшому віці, підлітковому віці і в 
старшому шкільному віці. Це свідчить про ефектив-
ність запропонованих експериментальних підходів 
до формування рухових умінь і навичок як складової 
особистісної мобільності.

На нашу думку, швидкість і якість засвоєння нових 
фізичних вправ, опанування раціональних прийомів 
рухової діяльності, тобто формування рухових умінь і 
навичок також залежить від рівня сформованості пси-
хомоторних здібностей. 

Тому паралельне й сполучне формування психомо-
торних здібностей і засвоєння нових фізичних вправ 
в учнів молодших класів є найбільш ефективним. Так, 
кількість учнів молодших класів з низьким рівнем 
сформованості рухових умінь і навичок за період екс-

перименту скоротилася в експериментальній групі з 
29,0 % до 9,5 %, тобто на 19,5 %, кількість учнів з 
середнім рівнем зменшилася з 42,7 % до 27,9 %, тобто 
на 14,8 % (табл. 1). Загалом кількість молодших шко-
лярів з низьким і середнім рівнями сформованості 
рухових умінь і навичок за період експерименту змен-
шилася на 34,3 %. Відповідно збільшилася кількість 
учнів з достатнім і високим рівнями. 

Найбільш помітні позитивні зрушення спостеріга-
ються в групі з високим рівнем сформованості рухо-
вих навичок. На констатувальному етапі експерименту 
було зафіксовано 8,7 % учнів з високим рівнем нави-
чок, а за результатами контрольного зрізу зафіксовано 
32,4 %, тобто за весь період експерименту кількість 
учнів з високим рівнем сформованості рухових нави-
чок збільшилася на 23,7 %. 

В підлітковому віці кількість учнів експеримен-
тальних класів з низьким і середнім рівнями сформо-
ваності рухових навичок також помітно зменшилася. 
Це зменшення загалом за низьким і середнім рівнями 
складає 18,0 %. Відповідно збільшилася кількість під-
літків з високим рівнем на 13,5 % і з достатнім рівнем 
на 4,5 % (табл. 2). Аналогічні зрушення в контрольній 
групі підлітків менш суттєві і не мають практичного 
значення.

Кількість учнів старших класів з низьким рівнем 
сформованості рухових навичок в експериментальній 
групі на констатувальному етапі експерименту скла-
дала 23,3 %, проміжний зріз засвідчив 18,1 % і контр-
ольний – 10,4 %. Тобто за період експерименту ця гру-
па старшокласників зменшилася на 12,9 %. Умовна 
група старшокласників з середнім рівнем сформова-
ності рухових умінь і навичок за період експерименту 
зменшилася на 9,3 %, з 40,9 % до 31,6 %. 

Загалом за двома рівнями кількість учнів старших 
класів на початку експерименту складала 64,2 %, про-
міжний зріз засвідчив 55,5 %, контрольний 42,0 %, 
тобто зменшення складає 22,2 %.

Таблиця 1
Кількісне співвідношення учнів молодших класів з різними рівнями сформованості  

рухових умінь і навичок на етапах експерименту (у %)

№ 
п/п Етапи експерименту

Рівні
Високий Достатній Середній Низький

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ
1. Констатувальний 8,7 9,5 19,6 20,1 42,7 42,1 29,0 28,3
2. Проміжний 19,1 12,7 24,3 20,7 37,4 43,8 19,2 22,8
3. Контрольний 32,4 11,9 30,2 21,9 27,9 44,6 9,5 21,6

Таблиця 2
Кількісне співвідношення учнів середнього шкільного віку з різними рівнями сформованості  

рухових умінь і навичок на етапах експерименту (у %)

№ 
п/п Етапи експерименту

Рівні
Високий Достатній Середній Низький

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ
1. Констатувальний 13,9 14,9 27,1 27,4 39,9 39,4 19,1 19,0
2. Проміжний 18,2 14,6 28,6 28,3 35,3 39,6 19,9 17,5
3. Контрольний 27,4 15,4 31,6 29,1 29,6 40,8 11,4 14,7
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Умовні групи старшокласників з достатнім і висо-
ким рівнями прояву рухових навичок в експеримен-
тальних класах відповідно збільшилися за період екс-
перименту на 22,2 %. В контрольних класах збільшення 
учнів з високим рівнем прояву рухових умінь і навичок 
складає 1,4 %, з достатнім рівнем 1,7 %, з середнім рів-
нем 3,4 %, тобто зрушення не суттєві (табл. 3).

В цілому результати експерименту свідчать про 
ефективність запропонованих нами підходів до фор-
мування в учнів загальноосвітньої школи рухових на-
вичок у процесі навчально-фізкультурної діяльності. 
У процесі формувального етапу експерименту під-
тверджено, що процес формування рухових умінь і 
навичок це практично створення нової функціональ-
ної системи за для вирішення конкретного рухового 
завдання. Це і є удосконалення здатності особистості 
до свідомого (довільного) управління власною пове-
дінкою і руховою діяльністю, що неможливо без учас-
ті свідомості і що ми пов’язуємо з проявами особис-
тісної мобільності. 

У зв’язку з цим підкреслюємо, що ефективність фор-
мування в учнів рухових навичок у процесі навчально-
фізкультурної діяльності залежить не стільки від бага-
торазового механічного повторення фізичних вправ за 
принципом умовного рефлексу, а пов’язується більшою 
мірою зі свідомістю, з психічною активністю особис-
тості – проявами уваги, пам’яті, сприйняття, відчуттів, 
процесів уявлення, мислення. 

Без участі свідомості, без створення у внутрішньо-
му плані програми рухової дії на основі аналізу зо-
внішньої ситуації і власних можливостей, без глибо-
кого розуміння сутності конкретної фізичної вправи 
та її значущості процес навчання перетворюється в 
механічне і малоефективне повторення рухових за-
вдань вчителя.

Висновки.
1. Розучування рухової дії повинно носити характер 

свідомих спроб відтворити її програму. Крім того, 
і сама програма формується у внутрішньому плані 
не стихійно, а за допомогою аналізу зовнішньої 
інформації, тобто створення тим, хто навчається, 
орієнтовної основи дії. Процес навчання, таким 
чином, можна вважати діяльністю, насиченою ро-
зумовою активністю. Все це вписується в поняття 
особистісна мобільність, рівень сформованості 
якої впливає на ефективність процесу формування 
рухових навичок. З іншого боку рухові навички є 
складовою (виконавчою) частиною особистісної 
мобільності.

2. Формування рухових умінь і навичок здійснюється 
на основі сукупності психічних процесів – уваги, 
сприйняття, пам’яті, мислення, уяви. В основі мето-
дики навчання рухових дій є відхід від механічного 
повторення рухових дій, які розучуються і акцен-
тування уваги учнів на свідомий характер їхнього 
планування, багаторазового виконання і корекції. 

   Результати експерименту свідчать про 
ефективність запропонованих нами підходів до 
формування в учнів рухових навичок у процесі 
навчально-фізкультурної діяльності. 

   Процес формування рухових навичок – це 
практично створення нової функціональної систе-
ми за для вирішення конкретного рухового завдан-
ня. Це і є удосконалення готовності особистості 
до свідомого (довільного) управління власною 
поведінкою і руховою діяльністю. Все це ми 
пов’язуємо з проявами особистісної мобільності.

3. Представлена стаття не претендує на всебічний 
розгляд проблеми формування рухових навичок як 
складової частини особистісної мобільності. 
Перспективним є подальше вивчення чинників, які 

впливають на процес формування в учнів загальноосвіт-
ньої школи особистісної мобільності як здатності до до-
вільного управляння поведінкою і руховою діяльністю. 
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Таблиця 3
Кількісне співвідношення старшокласників з різними рівнями сформованості  

рухових умінь і навичок на етапах експерименту (у %)

№ 
п/п Етапи експерименту

Рівні
Високий Достатній Середній Низький

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ
1. Констатувальний 12,7 12,5 23,1 23,4 40,9 41,2 23,3 22,9
2. Проміжний 16,9 13,4 27,6 24,6 37,4 43,1 18,1 18,9
3. Контрольний 26,8 13,9 31,2 25,1 31,6 44,6 10,4 16,4
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сучасні біомеханічні технології  
в практиці підготовки спортсменів 

Ахметов Р.Ф.
Житомирський державний університет імені Івана Франка

Анотації:
Наведено узагальнені відомості 
про напрямки застосування біоме-
ханічних технологій  у сучасному 
спорті. Розглянуто деякі аспекти 
використання біомеханічних ер-
гогених засобів відставленої дії в 
системі підготовки легкоатлетів-
стрибунів. Представлено можли-
вості використання тренажерного 
комплексу «полегшуючого лідиру-
вання» для вдосконалення струк-
тури рухових дій спортсменів, що 
спеціалізуються в стрибках у висо-
ту. Впровадження широкого арсе-
налу технічних засобів у практику 
тренувального процесу відкриває 
нові перспективи, пов’язані з під-
вищенням ефективності підготов-
ки спортсменів.

Ахметов Р.Ф. Современные биомехани-
ческие технологии в практике подготовки 
спортсменов. Приведены обобщенные све-
дения о направлениях применения биомеха-
нических технологий  в современном спорте. 
Рассмотрены некоторые аспекты использо-
вания биомеханических эргогенных средств 
отставленного действия в системе подготов-
ки легкоатлетов-прыгунов. Представлены 
возможности использования тренажерного 
комплекса «облегчающего лидирования» для 
совершенствования структуры двигательных 
действий спортсменов, специализирующих-
ся в прыжках в высоту. Внедрение широко-
го арсенала технических средств в практику 
тренировочного процесса открывает новые 
перспективы, связанные с повышением 
эффективности подготовки спортсменов. 

Akhmetov R.F. The modern biome-
chanics technology in practice of pre-
paredness athletes. The generalized in-
formation about directions of application 
of biomechanics technologies in modern 
sport is resulted. Some aspects of the 
use of biomechanics ergogenical tools 
of the moved delayed action in the sys-
tem of preparation of athletes-jumpers 
are considered. Presents the possibility 
of using training complex «easy leading» 
for perfection of structure of motive ac-
tions of sportsmen, specialized in high 
jumps. The introduction of a vast arsenal 
of technical tools in practice the training 
process open new prospects associated 
with increased efficiency in the prepara-
tion of athletes.
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Вступ.1

Сучасний олімпійський спорт характеризується 
рекордними спортивними результатами, високою 
конкуренцією на міжнародній спортивній арені, що 
визначає прагнення фахівців до вирішення проблем 
підвищення якості та ефективності тренувального 
процесу [10].

Дослідження динаміки спортивних результатів  
швидкісно-силових видів спорту в цілому, і  легко-
атлетичних стрибків, дозволило констатувати, що ін-
тенсифікація та підвищення ефективності підготовки 
спортсменів за рахунок збільшення обсягу і інтенсив-
ності тренувального навантаження не здатне забезпе-
чити кардинальне покращення їх змагального резуль-
тату.  

Пошук та обґрунтування нових засобів та методів 
тренувального процесу у теперішній час стає одним 
із пріоритетних напрямків вдосконалення спортивної 
майстерності. Особливо актуальне дане питання для 
спортсменів, які досягли високих спортивних резуль-
татів і знаходяться на етапі збереження вищої спор-
тивної майстерності, коли традиційні засоби та мето-
ди є недостатньо ефективними [9]. 

У зв’язку з цим важливе значення набуває вико-
ристання в системі підготовки спортсменів різнома-
нітних біомеханічних технологій.   

У сучасній системі підготовки спортсменів під-
вищення працездатності із використанням біоме-
ханічних ергогенних засобів ведеться за двома на-
прямками. 

Один з них пов’язаний зі зниженням впливу нега-
тивних факторів оточуючого середовища на спортс-
мена в умовах реалізації конкретних рухових завдань. 
В даному напрямку основним методологічним під-
ґрунтям для розробки нових підходів до навчання та 
удосконалення техніки рухових дій послугувала кон-

© Ахметов Р.Ф., 2011

цепція  штучного керованого і предметного середови-
ща, яка описана в працях [11, 13].   

Інший напрямок передбачає організацію 
навчально-тренувального процесу таким чином, щоб 
зовнішні умови стимулювали б удосконалення спор-
тивної майстерності. У роботах авторів [3, 4, 5, 12, 14] 
показано, що  за допомогою програм біомеханічного 
аналізу можлива розробка середньогрупових і статис-
тичних моделей технічної підготовленості і практич-
ного використання їх при підготовці спортсменів у 
якості еталонних показників.   

Вище наведене дає змогу біомеханічно обґрунто-
вувати та створювати нові тренажерні та інженерно-
технічні засоби, різноманітні гравітаційні біомеханічні 
стимулятори й автоматизовані системи управління тре-
нувальним процесом, при використанні яких здійсню-
ється вплив на різні ділянки підготовки спортсменів. 

Робота виконана за планом НДР Житомирського 
державного університету імені Івана Франка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даного дослідження була систематизація 

даних науково-методичної літератури і досвіду пе-
редової практики щодо використання сучасних біо-
механічних технологій, зокрема,  біомеханічних ерго-
генних засобів відставленої дії в системі підготовки 
висококваліфікованих легкоатлетів, які спеціалізу-
ються у стрибкових дисциплінах.

Методи – аналіз та узагальнення даних науково-
методичної літератури, інтернет-ресурсів педагогічне 
спостереження та експеримент.

Результати дослідження. 
Застосування спеціальних біомеханічних ергоген-

них засобів в спорті базується не тільки на знаннях 
фундаментальних законів фізики, але і на знаннях 
сучасних технологій спортивного тренування.  Таким 
чином, підвищення працездатності спортсменів при-
пускає одночасне використання знань сил гравітації, 
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інерції, законів опору середовища, врахування біоме-
ханічних закономірностей рухової системи людини і 
техніко-тактичних особливостей змагальної і трену-
вальної діяльності [9]. 

Одним з таких засобів (біомеханічних стимулято-
рів) який знайшов своє  широке практичне викорис-
тання при підготовці спортсменів високого класу є 
спеціальний гіпергравітаційний костюм. Принцип дії 
даного костюма заснований на використанні системи 
локальних обтяжень, що розташовуються в центрі мас 
біоланок  спортсмена і не порушують загальної гео-
метрії мас тіла,  створюючи додатковий опір скоро-
ченню працюючих м'язів. Розподіл маси додаткових 
вантажів відбувається таким чином, що на кожну гру-
пу м’язів припадає такий відсоток обтяжувань, який 
приходиться у звичайних умовах гравітації [8]. Прин-
циповим є те, що в процесі спортивного тренування з 
використанням біомеханічних стимуляторів здійсню-
ється цілеспрямована корекція гравітаційних взаємо-
дій організму спортсменів. Відмінна ефективність ви-
користання такого роду біомеханічних стимуляторів 
у даному випадку полягає у можливості збільшення 
силового потенціалу спортсменів при одночасному 
поліпшенні якості координації їх рухів, розширення 
функціональних можливостей їх організму [9]. 

З іншого боку, процес формування та вдосконален-
ня технічної майстерності забезпечується, в основно-
му, за рахунок зменшення механічних навантажень 
на кістково-суглобний апарат спортсмена, зниження 
опору оточуючого зовнішнього середовища на основі 
підвищення фізичної якості спортивного одягу, інвен-
тарю та інженерно-технічних засобів переміщення. 

Тому головною практичною цінністю тренажерів 
та виконуваних за їх допомогою спеціальних вправ є 
те, що вони дозволяють цілеспрямовано впливати на 
окремі м'язи і м'язові групи. При цьому при виконанні 
спортсменом вправ локального впливу – навантажен-
ня на весь організм відносно невелике, і це дає мож-
ливість підвищувати об'єм та інтенсивність тренуван-
ня швидкісно-силового характеру.

Як вже відмічалось раніше, одним з актуальних 
завдань є розробка і застосування тренажерів, які до-
зволяють розв'язувати завдання з навчання техніки і 
її удосконаленню, виробленню правильного ритму 
рухів і т.п., причому такі тренажери можуть викорис-
товуватися на всіх етапах підготовки спортсмена. Як 
підкреслює В.Н. Платонов [10], особливого значення 
набули технічні засоби, спрямовані на те, щоб усу-
нути явище зміни активності тих м'язів спортсмена, 
які безпосередньо не беруть участь у роботі, і ство-
рити умови для впорядкування режимів роботи його 
м'язів.

Необхідно зауважити, що навчання за методикою 
«полегшеного лідирування» рекомендується за умов 
засвоєння геометрії вправи безпосередньо перед за-
стосуванням біомеханічних стимуляторів з метою 
оволодіння певними видами рухових дій. Це дає змогу 
засвоїти спортсмену максимум біокинематичних па-
раметрів дії, що вивчається, при деякому зменшенні 
силових рухових можливостей [6]. 

Реалізуючи на практиці теоретичні положення від-
носно „керуючої взаємодії спортсмена з зовнішніми 
силами», І.П. Ратовим [13] було розроблено ряд тре-
нажерних обладнань, які базуються на принципі „по-
легшення».

Тренажерні обладнання даного типу створюють 
умови для реалізації запланованого результату за ра-
хунок усунення „розсіяного» зусилля, що сприяє від-
творенню ефективної ритмо-швидкісної структури 
руху і прояву максимальної м'язової активності у від-
повідності з основним руховим завданням.

Виходячи з цього, реалізація даних вимог до трена-
жерних пристосувань та використання їх у навчально-
тренувальному процесі сприятиме вдосконаленню 
технічної майстерності спортсменів у більш короткий 
термін.

Таким чином, є очевидним, що використання тре-
нажерних пристроїв передбачає полегшення спортс-
менам, сприяє більш швидкому засвоєнню нових ру-
хових навичок, можливо, за рахунок упорядкування 
міжм'язової координації.

У теперішній час тренажерні пристрої, створені 
за принципом „полегшення» використовуються не 
тільки для вдосконалення складно-координованих 
навичок, але і в циклічних видах спорту. Застосо-
вуючи різні прийоми, що сприяють поданню тілу 
спортсмена тягового зусилля, спрямованого вгору, 
можна забезпечити йому більш вільну взаємодію 
із зовнішніми силами. Відтворення спортивної 
вправи в подібних штучно створених умовах цілком 
правомірно розглядати як прийом моделювання, при 
якому у широких межах цілеспрямовано змінені 
основні характеристики руху, що дозволяє досягати 
більш високих результатів керування, недосяжного в 
принципі в звичайних умовах.

Одним з таких прикладів може слугувати модель 
спринтерського бігу з рекордною швидкістю, яка до-
сягається завдяки застосуванню тренажерного комп-
лексу „система полегшуючого лідирування» („СПЛ»), 
у якому тілу бігуна надасться певне тягове зусилля, 
спрямоване протилежно вектору сили тяжіння.

У легкоатлетичних видах спорту використовуються 
три модифікації тренажерного пристрою „полегшую-
чого лідирування» („СПЛ»). Одна з них створена на 
базі мотоциклу, інша передбачає рух спеціальної ка-
ретки, зв'язаної зі спортсменом спрямовуючими тро-
сами, і, на кінець, основу третьої конструкції складає 
монорейка, по якій рухається каретка, яка жорстко 
зв'язана з бігуном [13].

Упродовж останніх років для удосконалення тех-
нічної майстерності у легкій атлетиці, в тому числі й у 
стрибках у висоту, почали широко використовуватись 
тренажерні пристрої типу „полегшення» різних кон-
струкцій серед яких особливо треба відмітити можли-
вості використання тренажерного комплексу „система 
полегшеного лідирування” („СПЛ”), побудованого на 
основі монорельсу  [1]. Принцип роботи тренажера 
„СПЛ” заснований на створенні полегшених умов за 
рахунок застосування тяглового додаткового зусилля, 
спрямованого на протидію вектору сили ваги за до-
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помогою пружного елемента. Конструктивною осо-
бливістю даного тренажерного пристрою є стріла 
кронштейна з фіксованою на ній системою тягових 
амортизаторів, яка рухливо переміщається.

Використання тренажера системи «полегшеного 
лідирування» у процесі підготовки легкоатлетів висо-
кого класу призводить до зміни кінематичних характе-
ристик і ритмо-темпової структури розбігу в стрибках 
у висоту, а також сприяє технічному вдосконаленню і 
підвищенню спортивного результату.

Проведені експериментальні випробування свід-
чать про те, що використання технічних засобів су-
проводжується вираженим ефектом післядії, тобто 
поліпшення кінематичних характеристик розбігу і 
динамічних параметрів відштовхування, що спостері-
гаються в умовах «полегшеного лідирування», збері-
гається протягом кількох подальших тренувань [2]. 

Висновки. 
На сьогоднішній день висока значимість викорис-

тання в спорті вищих досягнень сучасних біомеха-
нічних технологій обумовлена  підвищенням вимог 
до підготовки спортсменів, пов’язаних з  постійним 
пошуком найбільш ефективних шляхів здатних при-
звести до зростання результативності змагальної ді-
яльності.

В залежності від характеру впливу на працездат-
ність спортсмена традиційно усі біомеханічні за-
соби, які застосовуються у тренувальному процесі 
поділяються на дві групи. Це біомеханічні ергогені 
засоби прямої дії, до яких входять спортивна екіпі-
ровка, одяг та спортивні споруди; та відставленої дії, 
до яких модна віднести технічні засоби тренування 
(інженерно-технічні засоби, різноманітні гравітаційні 
біомеханічні стимулятори й автоматизовані системи 
управління). 

Серед існуючих науково-технічних розробок необ-
хідно відмітити можливості застосування тренажер-
ного комплексу «системи полегшеного лідирування», 
яка дозволяє створювати полегшені умови виконання 
розбігу в стрибках у висоту. Дослідження свідчать 
про те, що застосування прийому «полегшеного ліди-
рування» сприяє зміні біомеханічних характеристик 
рухів і призводить до раціональнішого виконання роз-
бігу стрибка у висоту. 

Тому можна припустити, що перспективи зростан-
ня спортивних результатів у сучасному спорті на сам 
перед пов’язані з розширенням сфери арсеналу тех-
нічних засобів, які використовуються у практиці під-
готовки спортсменів.

Література:
Ахметов Р.Ф. Тренажерні комплекси в системі підготовки 1. 
стрибунів у висоту високого класу / Р.Ф. Ахметов // Педагогіка, 
психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання 
і спорту. — 2004. — № 1. — С. 251-257. 
Ахметов Р.Ф. Теоретико-методичні основи управління 2. 
багаторічною підготовкою стрибунів у висоту високого класу: 
Моногр / Р.Ф. Ахметов. — Житомир, 2005. — 283 с.
Бальсевич В.К. Организация непрерывного контроля за двига-3. 
тельными функциями организма спортсмена / В.К. Бальсевич, 
А.И. Пьянзин // Теория и практика физической культуры: Тре-
нер: журнал в журнале. - 2004. - N 5. - С. 32-34.
Гамалій В.В. Біомеханічні аспекти техніки рухових дій у спорті 4. 
/ В.В. Гамалій. – К.: Наук. Світ, 2007. – 212 с.
Кашуба В.А. Биомеханический анализ техники двигательных 5. 
действий спортсменов различной квалификации, специализи-
рующихся в шорт-треке/ В.А Кашуба, Ю.В.Литвиненко // Наука 
в олимпийском спорте. – 2008. - №1 – С.94 – 101
Лапутін А.М. Олимпийскому спорту – высокие технологии / 6. 
А.Н. Лапутин, В.И. Бобровник. — К.: Знання, 1999. — 164 с.
Лапутін  А.М. Біомеханіка спорту: Навч. посіб. для студ. вищ. 7. 
навч. закл. з фіз. виховання і спорту / А.М. Лапутін, В.В. 
Гамалій, О.А. Архипов, В.О. Кашуба, М.О. Носко. — К.: Олімп. 
л-ра, 2005. — 320 с. — Бібліогр.: с. 319.
Лапутин  А.М. Гравитационная тренировка / А.Н. Лапутин. — 8. 
К: Знання, 1999. — 316 с.: ил.
Платонов В.Н. Биомеханические эргогенные средства в совре-9. 
менном спорте / В. Платонов, А. Лапутин, В. Кашуба // Наука в 
олимп. спорте. — 2004. — N 2. — С. 96-100. 
Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском 10. 
спорте. Общая теория и ее практические приложения : учеб. для 
студентов вузов физ. воспитания и спорта: утв. М-вом образо-
вания и науки Украины / В.Н. Платонов. - Киев: Олимп. лит., 
2004. - 807 с.: ил
Попов Г.И. Биомеханические обучающие технологии на основе 11. 
средств искусственной управляющей и предметной среды / Г.И. 
Попов // Наука в олимп. спорте. — 2005. — N 2. — С. 
Пьянзин А.И. Модель ранжирования специальных тренировоч-12. 
ных средств в прыжковых видах легкой атлетики / А.И. Пьянзин 
// Теория и практика физ. культуры : Тренер : журнал в журнале. 
- 2001. - N 3. - С. 28-30. 
Ратов И.П. Биомеханические технологии подготовки спортсме-13. 
нов / И.П.  Ратов, Г.И. Попов, А.А. Лонгинов, Б.В. Шмонин. – 
М.: Физкультура и спорт, 2007. – 120 с.  
Хмельницька І.В. Програмне забезпечення біомеханічного 14. 
відеокомпьютерного аналізу спортивних рухів // Матеріали 
міжнар. наук. конгресу «Олімпійський спорт і спорт для всіх»». 
– Київ, 2010. – С. 568.

Надійшла до редакції 01.12.2010р. 
Ахметов Рустам Фагимович

akhmetov_rf@ukr.net



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

10

Техніко-тактичні показники змагальної діяльності єдиноборців
Бойченко Н.В., Гринь Л.В.

Харківська державна академія фізичної культури  
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка

Анотації:
Вдосконалення системи управ-
ління тренувальним процесом на 
основі аналізу змісту та структури 
змагальної діяльності є одним із 
перспективних напрямків вдо-
сконалення системи підготовки 
спортсменів. Різнобічність техні-
ки та тактики змагальної діяль-
ності в єдиноборствах вимагає 
від фахівців підбору та розробку 
об’єктивних показників оцінки 
техніко-тактичної підготовленості. 
Розглянуто шляхи вивчення зма-
гальної діяльності єдиноборців, 
які включають оцінку об’єму, різно-
манітності та ефективності атаку-
вальних та захисних дій. Визначе-
но основні показники спортивної 
техніки й спортивно-технічної 
підготовленості спортсменів. Ви-
явлено показники тактичної май-
стерності спортсменів.

Бойченко Н.В., Гринь Л.В. Технико-
тактические показатели соревновательной 
деятельности единоборцев. Совершенство-
вание системы управления тренировочным 
процессом на основе анализа содержания и 
структуры соревновательной деятельности 
является одним из перспективных направле-
ний совершенствования системы подготовки 
спортсменов. Разнообразие техники и такти-
ки соревновательной деятельности в едино-
борствах требует от специалистов подбора и 
разработки объективных показателей оцен-
ки технико-тактической подготовленности. 
Рассмотрены способы изучения соревнова-
тельной деятельности единоборцев, которые 
включают оценку объема, разнообразия и 
эффективности атакующих и защитных дей-
ствий. Определены основные показатели 
спортивной техники и спортивно-технической 
подготовленности спортсменов. Выявлены 
показатели тактического мастерства спортс-
менов.

Boychenko N.V., Grin’ L.V. Technique-
tactic indexes of competitive activity 
of combat wrestles. Perfection of the 
system of training process management 
on the basis of analysis of context and 
structure of competitive activity is one 
of the perspective trends of perfection 
of training system. The variety of tech-
nique and tactics of competitive activity 
in combat sports demands in specialists 
the selection and devising of objective 
indexes of evaluation of technique-tactic 
preparedness. Considered here are the 
methods of investigation of competitive 
activity of combat athletes which include 
the estimation of volume, diversity and 
effectiveness of attacking and defensive 
actions. The major indexes of sportive 
technique and sportive-technical pre-
paredness of sportsmen are revealed 
as was as indexes of sportsmen’s pro-
ficiency.

Ключові слова:
показники, техніка, тактика, 
змагальна діяльність, атакувал 
ьні дії, захисні дії.

показатели, техника, тактика, соревнова-
тельная деятельность, атакующие дей-
ствия, защитные действия.

indexes, technique, tactics, competitive 
activity, attacking actions, defensive ac-
tions.

Вступ. 1

Зростання конкуренції на міжнародній спортивній 
арені висуває все більш високі вимоги до рівня 
підготовленості єдиноборців, особливо до їх технічної 
та тактичної майстерності, котрі багато в чому 
визначають успіх їх виступу на змаганнях високого 
рангу. Тому, виходячи з цих позицій, удосконалення 
техніко-тактичної майстерності набуває домінуючого 
значення в системі підготовки кваліфікованих 
єдиноборців.

Процес удосконалення техніко-тактичної 
майстерності тісно пов’язаний з дослідженням змісту 
та структури змагальної діяльності спортсменів 
на різних етапах підготовки. Це дозволить 
тренеру-викладачу своєчасно виявити недоліки 
у підготовленості спортсмена та внести певні 
корективи в план підготовки; більш вдало підібрати 
тактичні варіанти майбутнього поєдинку, враховуючи 
можливості супротивника та ін [4].

Однак виявити зміст та структуру змагальної ді-
яльності досить складно із-за певної складності по-
єдинку, який складається із великої кількості різно-
манітних дій та прийомів, що виконуються у дуже 
високому темпі (особливо у єдиноборствах з ударною 
технікою).

Авторами [1, 3, 6, 7, 9] запропоновані різноманітні 
шляхи вивчення змагальної діяльності єдиноборців. 
В основному вони пов’язані з виявленням певних по-
казників, які у різноманітних видах єдиноборств ва-
ріюють в широких межах із-за специфіки змагальної 
діяльності.

Робота виконана по плану НДР Харківської дер-
жавної академії фізичної культури.

© Бойченко Н.В., Гринь Л.В., 2011

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: визначити основні показники 

спортивної техніки й спортивно-технічної підготов-
леності спортсменів та виявити показники тактичної 
майстерності спортсменів.

Результати дослідження.
Змагальна діяльність у єдиноборствах потребує, 

щоб спортсмен вміло оперував технічними навиками. 
При чому, ліміт часу та постійна зміна ситуацій під 
час змагань вимагають щоб рухи єдиноборця відпо-
відали певним показникам, які розцінюються як кри-
терії оцінки змагальної діяльності.

Провідні спеціалісти з теорії спорту [3, 7] показ-
ники спортивної техніки та спортивно-технічної май-
стерності спортсменів виділяють окремо.

Так, основним показником спортивної техніки на 
думку В.М. Платонова  [7] є результативність, яка обу-
мовлюється її ефективністю, стабільністю, варіатив-
ністю, економічністю, мінімальній тактичній інфор-
мативності для суперника.

Ефективність техніки визначається її відповідніс-
тю руховим завданням та високим кінцевим результа-
том, відповідністю рівню фізичної, технічної, психо-
логічної та інших видів підготовленості.

Стабільність техніки пов’язана з її стійкістю до пе-
решкод, незалежністю від умов змагань, функціональ-
ного стану спортсмена. Здатність до виконання ефек-
тивних прийомів та дій в складних умовах є основним 
показником стабільності техніки та, багато в чому, ви-
значає рівень технічної підготовленості в цілому.

Варіативність техніки визначається здатністю 
спортсмена до оперативної корекції рухових дій в за-
лежності від умов змагальної боротьби. Ураховуючи 
особливості змагальної діяльності єдиноборств важ-
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ливою стороною технічної підготовленості спортс-
мена є здатність об’єднувати різноманітні технічні 
прийоми в раціональний ланцюг рухових дій (техніко-
тактичний комплекс) в залежності від ситуації, ха-
рактерної для конкретного моменту змагальної ді-
яльності. Раціонально збудований техніко-тактичний 
комплекс дій оптимальним образом дозволяє зв’язати 
між собою послідовні локальні дії нападу та захисту в 
раціональний ланцюг, який забезпечує досягнення на-
міченого кінцевого результату з урахуванням манери 
поведінки суперника.

Економічність техніки характеризується раціо-
нальним використанням енергії при виконанні прийо-
мів та дій, доцільним використанням часу та простору. 
В єдиноборствах важливим показником економічнос-
ті є здатність спортсменів до підвищення ефективних 
дій при їх невеликій амплітуді та мінімальним часом, 
необхідним для виконання.

Мінімальна тактична інформативність для супер-
ника передбачає наявності здатності спортсмена до 
виконання таких рухів, які, з однієї сторони, досить 
ефективні з точки зору досягнення мети, а з іншої – не 
мають чітких виражених інформативних деталей , які 
маскують тактичний задум спортсмена.

За даними Д.Д. Донського, В.М. Зациорського [3] 
існують дві групи показників технічної підготовле-
ності спортсменів. 

До першої групи показників відносять: об’єм, різ-
нобічність, раціональність технічних дій, які може ви-
конувати спортсмен.

Об’єм технічної підготовленості визначається чис-
лом технічних дій, які може виконувати або виконує 
спортсмен. Автори виділяють загальний (сумарна 
кількість технічних дій, які засвоєно спортсменом) та 
змагальний (кількість різноманітних технічних дій, 
що виконуються в умовах змагань) об’єм технічної 
підготовленості.

Різнобічність технічної підготовленості харак-
теризується ступенем різноманітності рухових дій, 
котрими володіє спортсмен або які він застосовує на 
змаганнях під час поєдинку.

Об’єм та різнобічність технічної підготовленості 
являються важливими показниками майстерності в 
спортивних єдиноборствах (із-за наявності великого 
арсеналу технічних дій).

Раціональність технічних дій визначається мож-
ливістю досягнення їх на основі вищих спортивних 
результатів. Раціональність техніки – це характерис-
тика не спортсмена, а самого способу виконання руху, 
різновиду техніки, що використовується.

Розглянуті показники першої групи технічної під-
готовленості спортсмена говорять лише про те , що 
вміє виконувати спортсмен. Але вони не виражають 
якості виконання – як спортсмен виконує рухи, на 
скільки він володіє ними. Тому автори виділили дру-
гу групу показників технічної підготовленості, яка 
враховує якісну сторону володіння рухами – ефектив-
ність його виконання.

Ефективність володіння спортивною технікою ха-
рактеризується  ступенем близькості її до найбільш 

раціонального варіанту. Показники ефективності ха-
рактеризують близькість до зразку (найбільш раціо-
нального варіанту техніки) або порівнюють результа-
ти спортсменів.

Технічна дія може бути засвоєна спортсменами по-
різному. Для добре вивчених рухів типово:

стабільність спортивного результату та ряду харак-• 
теристик рухів при виконанні його в стандартних 
умовах;
стійкість (відносно мала змінність) результату при • 
виконанні рухів в змінних та ускладнених умовах;
збереження рухового вміння при перервах в трену-• 
ванні;
автоматичність при виконанні.• 

Однією з основних проблем в теорії спортивного 
тренування є проблема визначення показників так-
тичної майстерності. Багатьма спеціалістами з теорії 
та практики спорту відмічається [1, 2, 4, 5, 8, 10], що 
досить повних критеріїв оцінки спортивно-тактичної 
майстерності поки що немає. Її оцінюють комплексом 
суб’єктивних та об’єктивних показників, які в якійсь 
мірі характеризують, в тому числі: по загальній ре-
зультативності змагальної поведінки спортсмена, по 
глибині засвоєних спортсменом тактичних суттєвих 
знань (знань про принципи та раціональні форми 
спортивної тактики, тенденціях її розвитку, умовах, 
при яких ті або інші варіанти змагальної тактики є 
найбільш ефективними та ін.), об’єму та різнобічнос-
ті індивідуального фону тактичних вмінь та навиків 
спортсмена, доцільній варіативності форм його зма-
гальної поведінки (що оцінюється експертами), ряду 
інших показників.

Однією з головних перешкод при вирішенні цієї 
проблеми є те, що не може бути одного єдиного опти-
мального варіанту тактики спортсмена, найкращого 
у всіх випадках. До подібного висновку приходить 
Л.П. Матвєєв [5] стверджуючи, що вона змінюється 
в залежності від ряду факторів – конкретних цільо-
вих установ, рівня підготовленості спортсмена, осо-
бливостей суперників та партнерів, масштабу та умов 
змагань, динаміки змагальних ситуацій та ін.

В.М. Платонов [7] пропонує виділити три показ-
ники тактичної майстерності, які проявляються в зма-
гальній діяльності спортсмена: активність, ефектив-
ність тактичних дій та рівень взаємодії партнерів.

Активність тактичних дій є важливим показником 
спортивної майстерності, особливо в єдиноборствах 
при проведені наступальних та захисних дій. Вона про-
являється у вмінні спортсмена нав’язувати супернику 
свою волю, чинити на нього постійний психологічний 
тиск різнобічністю та ефективністю своїх дій, витрим-
кою, прагненням до перемоги, упевненістю в успіху.

Ефективність тактичної діяльності у більшос-
ті видах спорту визначається здатністю спортсмена 
до просторової та часової антиципації, тобто перед-
баченню змагальної ситуації до її розгортання. Саме 
цією здатністю визначається ефективна контратака у 
єдиноборствах.

Але не всі ці показники відповідають умовам 
змагальної діяльності кожного окремого виду єдино-
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борств. Ця проблема вимагає від фахівців обирати ті 
показники, які б найширше відповідали змагальним 
умовам обраного виду та найширше характеризували 
змагальну діяльність. Актуальним постає питання не 
тільки в систематизації показників змагальної діяль-
ності, але в розробці та обґрунтуванні методики їх 
оцінювання. 

Висновки.
1. Таким чином, не зважаючи на складність виявлення 

показників, аналіз змагальної діяльності дозволить 
виділити основні технічні показники змагального 
поєдинку, а виходячи з цього більш раціонально та 
ефективно організувати навчально-тренувальний 
процес єдиноборця.

2. Аналіз спеціальної літератури показав, що основним 
показником спортивної техніки в єдиноборствах 
є результативність. В той час, як технічна 
підготовленість характеризується як кількісними 
(об’єм, різнобічність, раціональність технічних дій, 
які може виконувати спортсмен), так і якісними 
(ефективність) показниками. 

3. Не зважаючи на відсутність певних критеріїв виз-
начення тактичної підготовленості в теорії спор-
ту виділяють наступні показники: активність, 
ефективність тактичних дій та рівень взаємодії 
партнерів.
В подальшому планується систематизувати показ-

ники змагальної діяльності та шляхи їх оцінки для 
різних видів єдиноборств.
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Теоретико-методологічні аспекти фізичної підготовки курсантів 
ВВНЗ інженерно-операторського профілю

Бородін Ю.А.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Анотації:
Представлено аналіз вимог про-
фесійної діяльності операторів 
складних систем управління. 
Розроблено рекомендації щодо 
вдосконалення організації систе-
ми фізичної підготовки курсантів 
вузів інженерно-операторського 
профілю. Визначено пріоритет-
ні завдання фізичної підготовки 
курсантів. Виділено, розкрито 
та проаналізовано основні озна-
ки системи фізичної підготов-
ки курсантів вузів інженерно-
операторського профілю.

Бородин Ю.А. Теоретико-методологичес-
кие аспекты физической подготовки кур-
сантов вузов инженерно-операторского 
профиля. Представлен анализ требо-
ваний профессиональной деятельности 
операторов сложных систем управления. 
Разработано рекомендации относительно 
совершенствования организации системы 
физической подготовки курсантов ву-
зов инженерно-операторского профиля. 
Определены приоритетные задания физи-
ческой подготовки курсантов. Выделены, 
раскрыты и проанализированы основные 
признаки системы физической подготовки 
курсантов. 

Borodin U.A. Theoretical-methodolog-
ical aspects of physical preparation of 
саdets of institutes of higher education 
of engineer-operator type. In the article is 
presented the analysis of demands of pro-
fessional activity operator’s of difficult control 
system. It is developed some recommenda-
tions concerning perfection of organization 
of the system of physical preparation of 
саdets of institutes of higher education of 
engineer-operator type. It is defined prior-
ity tasks of physical preparation of cadets. 
It is single out, open up and analyse main 
attributes of the system of physical prepara-
tion of саdets.

Ключові слова:
професійна діяльність, курсан-
ти, фізична підготовка.

профессиональная деятельность, 
курсанты, физическая подготовка.

professional activity, саdets, physical 
preparation.

Вступ.1

Науково-технічна революція кінця минулого 
століття суттєво вплинула на структуру спеціальностей 
військовослужбовців Збройних сил України. Суть 
проблемної ситуації наразі полягає в тому, що 
об’єктивно з’явилася значна група інженерно-
технічних кадрів – фахівців операторського профілю, 
акцент професійної діяльності яких перемістився на 
рівень психомоторних та інтелектуальних операцій 
[1, 4, 5, 11].

Нині професія оператора є однією з наймасовіших 
як на виробництві, так і в Збройних силах. Це дає 
підстави деяким авторам називати професію оператора 
професією ХХІ століття [3, 4, 5,].

Можна відзначити принаймні чотири головні тен-
денції зміни умов діяльності інженера-оператора за 
останні 15 років [4, 5, 10].

По-перше, ставиться завдання одночасного управ-
ління дедалі більшою кількістю об’єктів (та їх пара-
метрів). 

По-друге, інженер-оператор усе більше віддаля-
ється від об'єктів, якими він управляє. В умовах дис-
танційного керування він уже не може сприймати їх 
стан безпосередньо. 

По-третє, в умовах експлуатації сучасної техніки 
значно зростають вимоги до швидкості дій інженера-
оператора, зумовлені підвищенням швидкості керова-
ного процесу.

По-четверте, істотно зросла ціна помилки управ-
ління інженером-оператором діями систем. 

Аналізуючи надійність діяльності оператора, учені 
дійшли висновку, що найуразливішою ланкою в цьо-
му питанні є їхня низька психофізіологічна підготовка 
[1, 6, 7, 8]. Учені вважають, що на шляху подальшого 
науково-технічного прогресу з'явився так званий пси-
хофізіологічний бар'єр, причини якого – в обмежених 
психофізіологічних можливостях людини, гострому 
дефіциті часу, що відводиться на виконання відпові-
дальних операцій, в дії на оператора цілого комплексу 
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екстремальних чинників діяльності (гіподинамії, гі-
поксії, вестибулярних подразників, вібрації, збільше-
ної ціни помилки управління).

Це зумовлено низкою істотних змін у житті й ді-
яльності інженерів-операторів за останні 100 років [4, 
9]. Наприклад, в авіації менш ніж за 100 років перші 
літаки – примітивні «етажерки», зроблені з фанери, 
полотна і дроту, що літали на висотах до 70 метрів зі 
швидкістю до 70 км/год, перетворилися на машини, 
начинені електронікою, що літають на висотах 10–35 
км зі швидкістю 1000-2500 км/год.

У той же час психофізіологічні характеристики 
людини практично залишилися такими ж, як і в часи 
Стародавньої Греції і Риму [2, 9].

За оцінкою ряду дослідників тільки 3-4 із 1000 абі-
турієнтів за початковим станом професійно важливих 
якостей (ПВК) здатні літати на літаках 4-го покоління 
[1, 3, 9].

Принциповим є те, що сама професійна діяльність 
інженерів-операторів припинила носити тренуючий 
характер і проходить, в основному, в режимі гіпокіне-
зії і гіподинамії.

Результати досліджень показали, що особливо де-
структивний вплив гіпокінезії і гіподинамії на показ-
ники здоров'я, професійного довголіття, надійності 
діяльності відмічається в операторів складних систем 
[4, 5, 9].

Загальнобіологічні закономірності вікової пра-
цездатності полягають у тому, що, наприклад, біоло-
гічний вік льотчика перевищує біологічний вік насе-
лення на 8-10 років. Пік працездатності припадає на 
30–40 років, а потім вона неухильно знижується [9].

Важливо відзначити, що всі виражені фізіологічні 
зрушення в організмі людини-оператора є «поведін-
ково значущими» і несуть певну виражену шкідливу 
мотиваційну дію на психічні характеристики людини 
в екстремальних умовах.

На думку багатьох учених, вплив більшості нега-
тивних чинників діяльності можна істотно зменшити, 
якщо правильно організувати фізичну підготовку в 
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процесі навчання майбутніх інженерів-операторів [1, 
3, 4, 5]. 

Не можна заперечувати той факт, що фізична під-
готовка курсантів інженерно-операторського профілю 
за останні десятиліття теж удосконалювалася, але, як 
показує аналіз досліджень у цій сфері, недостатньо 
інтенсивно, що призвело до появи певних супереч-
ностей між новими вимогами професійної діяльності 
сучасних фахівців до розвитку професійно важливих 
якостей і можливостями фізичної підготовки, яка ви-
користовує, в основному, традиційні засоби і методи 
для їх розвитку [3, 4].

Робота виконана відповідно до плану НДР Націо-
нального університету фізичного виховання і спорту 
України на 2006–2010 роки. Номер державної реєстра-
ції №0106V010783 «Теоретико-методологічні основи 
фізичної підготовки курсантів в вищих військових 
навчальних закладах інженерного профілю.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – на базі аналізу сучасних вимог 

до інженерно-операторської діяльності, аналізу 
відповідного емпіричного матеріалу визначити 
основні теоретико-методологічні складові системи 
фізичної підготовки курсантів вузів інженерно-
операторського профілю.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої 
мета використовували: теоретичний аналіз та узагаль-
нення матеріалів наукових джерел, аналіз діючої сис-
теми фізичної підготовки курсантів, моделювання.

Результати дослідження.
Аналіз фізичної підготовки курсантів вищих на-

вчальних закладів інженерно-операторського профі-
лю показав, що в основі її недостатньої ефективності 
лежить комплекс причин методологічного, організа-
торського й управлінського плану [3, 4].

Основоположним в оптимізації ефективності 
системи фізичної підготовки курсантів в інженерно-
операторського профілю повинна бути не тільки нова 
теоретична платформа, але й істотні зміни в змісті, 
організації, методиці проведення різних форм, вжива-
них засобів, нормативній системі і, звичайно ж, цілей 
і завдань фізичної підготовки на різних етапах про-
фесійного навчання. 

Критерій кінцевого результату військово-
професійного навчання носить принциповий харак-
тер, оскільки мета його досягнення є необхідним і 
основним системоутворюючим чинником процесу 
фізичної підготовки курсантів. Отримання кінцевого 
результату повинно збігатись із закінченням навчаль-
ного процесу, тобто перенесення системи з одного 
якісного стану (абітурієнт) в інший (випускник вузу) 
– фахівець, здатний ефективно виконувати функціо-
нальні обов’язки в будь-яких умовах професійної ді-
яльності.

Зміни у структурі професійної діяльності, зумов-
лені технічним удосконаленням систем управління і 
вимогами сучасного бою, є базовими для зміни струк-
тури фізичної підготовки.

Розгляд проблеми в такому аспекті не заперечує 
наявність певної структури фізичної підготовки на 

сьогодні. У даному випадку мова йде про вдоскона-
лення системи фізичної підготовки курсантів з ура-
хуванням тих змін, які виникли в професійній діяль-
ності військовослужбовців, у даних спеціальностях і 
в приведенні її у відповідність до цих змін і тенденцій 
розвитку.

В основі конструювання такої системи також пови-
нні бути також вимоги, що об’єктивно пред’являються 
до курсантів характером й умовами їх професійного 
навчання і діяльності. Відповідно до етапів профе-
сійного становлення, ці вимоги мають визначати по-
чаткові, проміжні й кінцеві цілі та завдання фізичної 
підготовки у вузі.

Такий підхід орієнтований на кінцевий 
адаптаційний ефект, дозволить випереджаючим 
чином конструювати як нормативно-змістовний, так 
і процесуальні сторони системи фізичної підготовки 
на етапах професійного навчання. Концентрованим 
проявом цієї системи повинна бути програма з фізичної 
підготовки курсантів певних спеціальностей.

Практика навчання вже давно вимагає інтеграції 
педагогіки з іншими науками на користь пошуку шля-
хів надійності навчання на базі людського чинника, 
адаптаційних можливостей організму. Важливим є:

визначення грані інтеграції різних засобів підготов-• 
ки на користь отримання фокусованого результату;
вироблення загальної теоретичної платформи та-• 
кої інтеграції з тим, щоб кожен засіб (дисципліна) 
підготовки функціонував, виходячи з тієї частки 
активності, яка відведена цьому засобу «в орке-
стрі дисципліни», що розподіляє ресурс організму 
відповідно до запрограмованої системи військово-
професійного навчання;
прийняття як основного критерію організації на-• 
вчання напруженості навчального процесу, яка, за-
лежно від динаміки, регулює залучення до роботи, 
а отже, і витрату адаптаційного ресурсу того, хто 
навчається;
побудова такої системи професійної підготовки, яка • 
при своїй реалізації точно визначила б динаміку ак-
тивності за часом і в просторі всіх засобів підготов-
ки на користь отримання високої надійності кінце-
вого результату.

Процес професійної підготовки – навчання і форму-
вання надійності можна представити як «накопичення 
компонентів» випереджаючого віддзеркалення. Саме 
готові функціональні системи, їх запас дозволяє орга-
нізму з блискавичною швидкістю відреагувати на екс-
тремальні чинники, не допускаючи їх тотального впли-
ву. Отже, чим ширші зондуючи пошукові можливості 
організму, тим вища його адаптаційна надійність.

Проте формування надійності також пов'язане з 
досягненням певного результату, через що витрача-
ється адаптаційний ресурс, який, як відомо, має певні 
межі. Тому виникає суттєва необхідність дуже чітко 
погоджувати зусилля різних інформаційних джерел 
(дисциплін, засобів, дії) у використанні такого ресур-
су на користь досягнення надійності – загальної для 
всіх засобів, що беруть участь у виконанні мети. При 
неврегульованій інформаційній дії організм буде про-
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довжувати реагувати системою адаптації на користь 
стабілізації параметрів внутрішнього середовища, але 
приватні мотиваційні домінантні установки в процесі 
навчання можуть ввести організм у «конфліктну ситу-
ацію», внаслідок чого він буде поставлений в умови 
максимальної, граничної напруги адаптаційних сис-
тем. Це може призвести до руйнування компонен-
тів адаптаційних систем, «другорядних» зараз, для 
підтримки життєво важливих констант, на користь 
збереження основних систем життєзабезпечення. У 
числі «другорядних» можуть опинитися важливі в 
професійному відношенні функціональні системи, 
наприклад, відповідальні за інтелектуальну діяльність 
(пам'ять, мислення) [1, 10].

От чому внаслідок великих інформаційних наван-
тажень сучасного процесу військово-професійного 
навчання назріла крайня необхідність у розробці та-
ких теоретичних основ організації навчання, які базу-
валися б на соціально-біологічній єдності людського 
чинника.

Наразі відсутність у практиці фізичної підготовки 
принципів організації навчання з урахуванням люд-
ського чинника є головною перешкодою на шляху на-
укової організації підготовки фахівців, особливо опе-
раторів складних систем управління.

Нині єдиною управляючою ланкою, що визначає 
необхідність нервово-емоційної віддачі на ту або іншу 
інформаційну дію (дисципліни), є той, хто навчаєть-
ся, який пропускає через призму своєї свідомості ла-
виноподібний потік інформації, що постійно зростає 
визначаючи її важливість із суто власних міркувань 
(рівня свідомості, мотивації, особистої підготовле-
ності тощо), що, мабуть, рятує його деякою мірою від 
можливих нервово-психічних зривів.

Зрозуміло, для вирішення вказаних проблем не-
обхідна єдина теорія організації, яка, з одного боку, 
інтеграційно об'єднувала б усі педагогічні потоки ін-
формації, з іншого – не обмежувала, а навпаки, ство-
рювала умови для індивідуального (приватного) функ-
ціонування й розвитку окремих засобів (дисциплін) 
підготовки. Така теорія повинна мати свій понятійний 
апарат, що дозволяє аналізувати системи навчання. 
Принципи інтеграційної (системної) організації по-
винні полегшити конструктування моделей навчання 
для будь-якого періоду професійного вдосконалення. 
При цьому основним стрижнем у такій організації по-
винні бути напруженість навчального процесу й стан 
функціональних систем організму курсантів.

Дослідження, проведені в період 1998–2008 ро-
ків, та аналіз їх результатів дозволяють виділити такі 
основні ознаки системи фізичної підготовки курсан-
тів вузів інженерно-операторського профілю:

система фізичної підготовки є субсистемою профе-• 
сійного навчання курсантів – системи вищого по-
рядку;
система фізичної підготовки взаємодіє, з одного • 
боку, з функціональними адаптаційними системами 
організму, з іншого, – із системою професійного на-
вчання курсантів і системою професійної діяльності 
фахівців інженерно-операторського профілю;

функціонування системи фізичної підготовки кур-• 
сантів має бути спрямоване на формування високо-
організованих адаптаційних систем до дії чинників 
середовища і діяльності. Для здійснення цієї мети 
система взаємодіє із соціально-біологічною суттю 
людини як єдине ціле;
система фізичної підготовки курсантів вузу склада-• 
ється з ієрархії субсистем (підсистем) нижчого по-
рядку (форми фізичної підготовки);
система фізичної підготовки зберігає свою структу-• 
ру взаємодії елементів (субсистем) при дії чинників 
зовнішнього й внутрішнього середовища. Ця по-
стійність досягається субсистемою управління на-
вчанням;
система фізичної підготовки студентів «руйнуєть-• 
ся» як при втраті елементу (субсистеми), так і при 
його «додаванні» в систему. У таких випадках пови-
нна бути проведена повна реорганізація структури 
системи.

Пріоритетними завданнями фізичної підготовки 
курсантів вузів інженерно-операторського профілю 
наразі є такі:

розвивати індивідуальну фізичну культуру;• 
формувати стійку (зовнішню і внутрішню) мотива-• 
цію до занять фізичними вправами і спортом;
розвивати функціональні системи організму кур-• 
сантів, що забезпечують високу фізичну і функціо-
нальну готовність до професійної діяльності;
розвивати професійно важливі якості;• 
постійно вести аналіз змін у професійній діяльності • 
фахівців, що випускають вузом.

Усе вищезазначене можна досягнути, якщо:
1. Мета і завдання фізичної підготовки диференційовані 

відповідно до етапів навчання адаптації (2 місяці); 
первинного навчання (І–ІІ курси) закріплення 
професійних навиків і вмінь (III–IV курси); 
вдосконалення професійної майстерності V курс). 
В основу цілей і завдань фізичної підготовки на 
різних етапах повинні бути покладені вимоги, що 
об’єктивно пред’являються до курсантів характером 
та умовами їхнього професійного навчання і 
майбутньої професійної діяльності.

2. Усі засоби фізичної підготовки повинні бути 
логічно узагальнені в єдину систему, зі змінним їх 
домінуванням у різних формах фізичної підготовки, 
виходячи із завдань етапу підготовки, яке в кінці 
навчання повинне забезпечити необхідний рівень 
розвитку фізичної і функціональної підготовленості, 
ПВЯ, мотивації до занять фізичними вправами і 
спортом, формування рис фізичної культури особи.

3. Функції основних форм фізичної підготовки у 
вузі – навчальних занять і спортивно-масової 
роботи – повинні бути жорстко регламентовані. Для 
навчальних занять – це функції навчання, передачі 
знань і вмінь, а для спортивно-масової роботи 
–ціннісно-орієнтована або виховна.

4. На всіх етапах навчання необхідно цілеспрямовано 
формувати ціннісне відношення до занять 
фізичними вправами і спортом, формувати 
професійно-прикладну фізичну культуру курсанта.
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5. Управління процесом фізичної підготовки і спортом 
повинне трансформуватися переходом від жорсткої 
регламентації на етапах адаптації й первинного 
навчання (І–ІІ курс) до часткової на етапі вдоско-
налення професійної майстерності (ІІІ–ІV курс) й 
заохочення самоврядування фізичним вдосконален-
ням курсантів (V курс) за участю викладача на всіх 
етапах навчання.

6. Зміст спортивно-масової роботи повинен відповідати 
етапу навчання. Це означає, що види спорту або 
вправи, включені в процес спортивно-масової 
роботи, повинні відповідати таким критеріям:

розвивати основні фізичні якості, необхідні для • 
будь-якої спеціальності, які забезпечують фізіо-
логічну базу працездатності, розвивають функці-
ональні резерви систем організму:
ефективно розвивати ПВЯ найбільш важливі у • 
професійній діяльності;
бути популярними серед курсантів вузу.• 

7.   Види спорту і вправи, включені в спартакіаду вузу, 
повинні бути диференційовані щодо етапу навчан-
ня. Для певних видів спорту або вправ, включених у 
спартакіаду, необхідно вводити коефіцієнти, що виз-
начають їх значущість при підведенні підсумків.

8. Оцінка з фізичної підготовки на кожному курсі 
навчання повинна бути логічно пов'язана з вико-
нанням відповідних етапу навчання нормативів зі 
спортивної підготовленості

9. Необхідно всіляко формувати у курсантів як 
внутрішню, так і зовнішню мотивацію до занять 
фізичними вправами і спортом на всіх етапах на-
вчання, шляхом цілеспрямованої освітньої робо-
ти, агітації, проведення вечорів спортивної слави 
і спортивних свят, створенні умов для регулярних 
занять у різних спортивних секціях.

10. Необхідно продовжити наполегливі пошуки засобів 
і методик їх використання, здатних найефективніше 
розвивати ПВЯ, домінуючих у діяльності.

11. Необхідно створити нові нормативні докумен-
та з фізичної підготовки курсантів, що врахову-
ють зміни, які відбулися в професійній діяльності; 
ефективність системи фізичного виховання 
країни; часові ресурси, що виділяються на фізичну 
підготовку; фінансове і матеріально-технічне за-
безпечення; якість підготовки фахівців із фізичної 
підготовки; рівень фізичної підготовленості і роз-
виток ПВЯ в абітурієнтів вузів, значення фізичної 
підготовки в системі підготовки фахівців конкретних 
спеціальностей. І найголовніше – усі ці рекомендації 
й пропозиції повинні бути зведені в систему 
фізичної підготовки, що забезпечує разом з іншими 
дисциплінами підготовку висококваліфікованих 
фахівців.

Висновки.
Функціонування сучасної системи фізичної під-

готовки курсантів навчальних закладів інженерно-
операторського профілю має бути спрямовано на 
формування високоорганізованих функціональних 
систем, які б забезпечили оптимальну адаптацію ор-
ганізму до специфічних чинників професійної діяль-
ності фахівців інженерно-операторського профілю.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем підготовки кур-
сантів вищих навчальних закладів.
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Формування готовності фахівців з фізичної реабілітації  
до професійної діяльності на основі міжпредметних зв’язків

Бугеря Т.М.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Показано роль міжпредметних 
зв’язків у процесі формування 
готовності майбутніх фізичних ре-
абілітологів до професійної діяль-
ності та представлено структурно-
логічну схему змісту підготовки 
фахівців. У експерименті брали 
участь  490 студентів III-IV курсів 
у віці 19-20 років. Для оцінюван-
ня готовності майбутніх фізичних 
реабілітологів до професійної ді-
яльності було визначено такі кри-
терії: мотиваційний,  когнітивний, 
технологічний. Доведено, що в 
експериментальній групі вияви-
лися більш значні позитивні зміни 
в зростанні показників за всіма 
критеріями порівняно зі студента-
ми  контрольної групи.

Бугеря Т.Н. Формирование готовности спе-
циалистов по физической реабилитации к 
профессиональной деятельности на осно-
ве межпредметных связей. Показана роль 
межпредметных связей в процессе формиро-
вания готовности будущих физических реаби-
литологов к профессиональной деятельности 
и представлена структурно-логическая схе-
ма содержания подготовки специалистов. В 
эксперименте брали участие  490 студентов III-
IV курсов в возрасте 19-20 лет.  Для оценивания 
готовности будущих физических реабилитоло-
гов к профессиональной деятельности были 
определены такие критерии: мотивационный, 
когнитивный, технологический. Доведено, 
что в экспериментальной выявились более 
значительные положительные изменения в 
увеличеннии показателей по всем критериям в 
сравнении со студентами контрольной группы. 

Bugerya T. M.  Formation of physical 
rehabilitation specialists’ readiness 
for professional activity on the ba-
sis of intersubject relations. The role 
of intersubject relations during the for-
mation of the future physical rehabili-
tologists’ readiness for the professional 
activity was shown and the structural 
and logical scheme of training spe-
cialists content was represented. The 
such criteria as motivational, cognitive, 
technological were defined for evalua-
tion of the future physical rehabilitolo-
gists’ readiness for their professional 
activity. It was proved that students 
of the experimental group had more 
important positive changes in raising 
characteristics according to all criteria 
than students of the control group. 

Ключові слова:
формування, готовність, між-
предметні зв’язки, фізичний реабі-
літолог, професійна діяльність.

формирование, готовность, межпредметные 
связи, физический реабилитолог, профессио-
нальная деятельность. 

formation, readiness, intersubject 
relations, physical rehabilitologist, 
professional activity. 

Вступ.1

Проблема міжпредметних зв’язків цікавила ще в 
далекому минулому багатьох учених (І. Песталоцці, Д. 
Локк, А. Дістверг, І. Гербарт, О.Вільман, К. Ушинський 
та ін.). Міжпредметні зв’язки слугували об’єктом 
пильного інтересу різних дослідників ( Н. Андреєва, 
В. Бевз, М. Берулава, Н. Борисенко, В. Грибач, Л. Де-
мінська, І. Звєрєв, Л. Ковальчук, І. Козловська, С. Ко-
лесник, В. Кузьменко,  П. Кулагін, В. Максимова, Є. 
Мінченков, О. Музальов, І. Павлова, Н. Петренко,  Н. 
Розенберг, В. Штонь й інші дослідники). 

Що ж стосується дослідження проблеми міжпред-
метних зв’язків у навчанні професійно орієнтованих 
дисциплін у фаховій підготовці фізичних реабілітоло-
гів, то такі дослідження у педагогічній науці практич-
но не проводилися.

Дослідження виконане за планом НДР Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є вибір і апробація системи 

міжпредметних зв’язків у вдосконаленні навчальної 
діяльності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації 
за допомогою оптимізації навчального процесу, моти-
вації до набуття професії фізичного реабілітолога й 
формуванні готовності до професійної діяльності.  

Дослідження були проведені на базі Інституту фі-
зичного виховання і спорту  Луганського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка, Микола-
ївського державного гуманітарного університету ім. 
Петра Могили, комплексу „Києво-Могилянська ака-
демія”, Донецького державного інституту здоров’я, 
фізичного виховання і спорту при Національному 
університеті фізичного виховання і спорту України. 
Загалом у дослідженні взяли участь 62 викладачі, 490 сту-
дентів III – IV курсів  вищих навчальних закладів. 

© Бугеря Т.М., 2011

Методи дослідження містять аналіз науково-
методичної літератури, педагогічне спостереження, 
анкетування, бесіди зі студентами й викладачами, 
інтерв’ювання, тестування, ретроспективний аналіз 
власного досвіду, аналіз продуктів діяльності, навчально-
методичної документації для визначення особливостей 
використання міжпредметних зв’язків та рівня готовності 
майбутніх реабілітологів до професійної діяльності.  

Результати дослідження.
Підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівня-

ми для спеціальності „Фізична реабілітація” – ба-
калавра (6. 010200), спеціаліста (7. 010202) і магі-
стра (8. 010202) – має певну специфіку організації 
навчально-виховного процесу, яка визначається зміс-
том освіти.  Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
сучасного випускника вищого навчального закладу 
є державним нормативним документом, у якому уза-
гальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі 
освітньої й професійної підготовки, визначається міс-
це фахівця в структурі господарства країни й вимог 
до його компетентності, інших соціально важливих 
властивостей і якостей. Освітньо-професійна програ-
ма розроблена згідно з державним стандартом і перед-
бачає такі цикли підготовки: гуманітарна й соціально-
економічна, яка забезпечує певний освітній рівень; 
природничо-наукова підготовка; професійна (профе-
сійно орієнтована) і практична підготовка, яка разом 
з попередніми циклами забезпечує певний освітньо-
кваліфікаційний рівень; цикл самостійної підготовки; 
практична підготовка. 

Нормативний термін навчання становить 4 роки 
(бакалавр), 5 років (спеціаліст) і 1 рік (магістр). 
Освітньо-кваліфікаційні характеристики бакалавра, 
спеціаліста й магістра визначають професійне при-
значення; освітні та кваліфікаційні вимоги до випус-
кників вищих навчальних закладів у вигляді переліку 
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здібностей і вмінь вирішувати завдання діяльності; 
вимоги до атестації якості освітньої та професійної 
підготовки; освітньо-кваліфікаційний рівень у вигля-
ді переліку первісних посад, виробничих функцій та 
типових завдань діяльності. На підставі порівняння 
освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалавра, 
спеціаліста, магістра можна стверджувати, що спектр 
професійного призначення та сфер використання спе-
ціаліста й магістра більш широкий, ніж аналогічні 
характеристики бакалавра. Відзначимо, що існує до-
волі істотна різниця щодо вимог до підготовки спеці-
аліста й магістра. Порівняльна характеристика вимог 
до атестації якості освітньої й професійної підготов-
ки випускників вищих навчальних закладів показує, 
що спеціаліст порівняно з бакалавром повинен мати 
відповідну професійну теоретичну й практичну під-
готовку, уміти вирішувати проблеми й завдання фі-
зичної реабілітації, педагогічної діяльності в галузі 
фізичного виховання більш широкого спектра профе-
сійного призначення, а тому й вимоги до цих фахівців 
більш високі. На підставі вивчення вищезазначених 
характеристик зауважимо, що спеціаліст повинен 
мати здібності: 

до прогностичної діяльності в галузі фізичної реа-• 
білітації;
до конструктивного вирішення професійних за-• 
вдань;
організовувати професійну діяльність на діагнос-• 
тичній основі;
до вирішення завдань соціалізації, виховання й роз-• 
витку особистості;
до реалізації методичної функції;• 
організувати й керувати процесом вирішення про-• 
фесійних завдань;
до реалізації комунікативної функції. • 

Пріоритетним завданням вищої школи є забез-
печення студентів культурним, моральним та інте-
лектуальним потенціалом, здатністю до постійного 
самовдосконалення. Отже, сьогодні майбутній фахі-
вець з фізичної реабілітації повинен бути висококва-
ліфікованою, усебічно розвиненою й компетентною 
людиною. Як відзначає Є. Рапацевич, „…компетент-
ність – це міра відповідності знань, умінь і досвіду 
осіб соціально-професійного статусу реального рівня 
складності завдань і проблем, що ними виконуються 
й вирішуються” [9, с. 237]. Він підтверджує, що, „…
крім суто професійних знань і вмінь, які характеризу-
ють кваліфікацію, включені такі якості, як ініціатива, 
співпраця, комунікативні здібності, уміння вчитися, 
оцінювати, логічно мислити, відбирати й використо-
вувати інформацію” [Там само]. 

Концептуальні положення компетентнісного під-
ходу розкрито в роботах Т. Добудько [1], І. Зимньої 
[3], Д. Махотіна [12], Г. Селевка [10], Ю. Татура [12], 
Ю. Фролова [13], А. Хуторського [14, 15] та ін. 

Компетентнісний підхід у сучасній освіті є важ-
ливим, що підкреслюють такі вчені як Н. Бібик, 
Л. Ващенко, О. Локшина [4]. Згідно із діяльнісно-
компетентнісним підходом професійна компетент-
ність фахівця визначається рівнем власної освіти, 

досвідом, індивідуальними здібностями, постійним 
прагненням до самоосвіти, творчим ставленням до 
своєї справи, готовністю та спроможністю особистос-
ті до виконання професійної діяльності [16].

Особливо цінною й необхідною повинна стати 
акмеологія вдосконалювання, корекції й професійно-
педагогічної діяльності в контексті неперервної 
освіти (самовиховання й самоосвіта, безперервний 
професійно-особистісний розвиток у системі „дові-
чної” освіти). В. Мартиненко зазначає, що „ідея дові-
чної освіти – потреба особистості, прагнення до піз-
нання себе й навколишнього світу, освіта „крізь усе 
життя” [6, с. 56].

На підставі вивчення освітньо-кваліфікаційної ха-
рактеристики, освітньо-професійної програми та ін-
ших документів нами розроблена структурно-логічна 
схема змісту підготовки фахівців, де відзначено, що 
в змісті їхньої підготовки потрібно виділити таке: за-
своєння фахівцем систем знань, умінь і навичок від-
повідно до його освітньо-кваліфікаційного рівня; 
відповідність рівня підготовки фахівця виробничим 
функціям, типовим завданням діяльності; сформова-
ність системи соціально й професійно значущих якос-
тей фахівця (див. рис. 1).

На підставі аналізу структури професійної діяль-
ності фахівця, переліку предметів його професійної 
роботи, сукупності виробничих функцій, які виконує 
фахівець з фізичної реабілітації, визначено, що кінце-
вий результат роботи визначається трьома чинника-
ми: фундаментальними й професійно орієнтованими 
знаннями та вміннями майбутнього фахівця, сферою 
використання цих знань і вмінь у галузі фізичної ре-
абілітації та фізичного виховання, а також соціально-
професійними функціями, які виконує фахівець. 
Отже, рівень сформованості знань, умінь і навичок 
повинен відповідати виробничим функціям, типовим 
завданням діяльності й умінням, якими повинен воло-
діти випускник вищого навчального закладу.

При підготовці майбутніх фізичних реабілітологів у 
першу чергу потрібно орієнтуватися на міжпредметні 
зв’язки безпосередньо професійно орієнтованих дис-
циплін, які є основними при професійному навчанні 
студентів. Майбутньому фізичному реабілітологу по-
трібні комплексні знання з різних наукових фундамен-
тальних та професійно орієнтованих дисциплін, що 
забезпечується використанням міжпредметних зв’язків 
у навчальному процесі. Пріоритетною метою та показ-
ником якості професійної освіти майбутніх фізичних 
реабілітологів є забезпечення високого рівня їх готов-
ності до професійної діяльності, професійного само-
розвитку та професійної компетентності. Сучасний фа-
хівець з фізичної реабілітації повинен мати відповідну 
професійну й практичну підготовку, уміти вирішувати 
проблеми й завдання фізичної реабілітації. 

На наш погляд, крім спеціальних знань, сучасний 
фахівець повинен володіти багатьма якостями, комп-
лексна оцінка яких становить основу визначення кон-
курентоздатності випускників вузу на ринку праці. 

Для оцінювання готовності майбутніх фізичних ре-
абілітологів до професійної діяльності з використан-
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Рис. 1. (Cтруктурно-логічна схема змісту підготовки майбутніх фізичних  реабілітологів),  
МПЗ – міжпредметні зв’язки
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ням міжпредметних зв’язків у навчанні професійно 
орієнтованих дисциплін було визначено такі критерії: 
мотиваційний (прагнення студентів до пізнання нових 
понять, фактів, суті явищ, їх походження в процесі на-
вчання професійно орієнтованих дисциплін, прагнен-
ня до самовдосконалення); когнітивний (уміння оперу-
вати законами, поняттями, які вивчаються в змінених 
ситуаціях, під час вирішення завдань комплексного 
характеру на основі аналізу міжпредметних зв’язків; 
уміння логічно мислити, знаходити й обробляти отри-
ману інформацію; наявність знань з професійно орі-
єнтованих дисциплін для побудови реабілітаційних 
програм та реабілітаційної діяльності на основі ана-
лізу міжпредметних зв’язків; технологічний (володіти 
організаційно-діяльнісними, діагностичними, комуні-
кативними, проектно-конструктивними, спеціальни-
ми професійними вміннями). 

У процесі експериментального дослідження ви-
значено більш значні позитивні зміни в зростанні 
показників за всіма критеріями в експериментальній 
групі порівняно зі студентами  контрольної групи. Зо-
крема, на кінець педагогічного експерименту за мо-
тиваційним критерієм у студентів експериментальної 
групи підвищився високий рівень на 26,8%, середній 
– на 30,0%; у контрольній групі високий рівень підви-
щився лише на 0,5 %, середній – на 3,1%. У студентів 
експериментальної групи за когнітивним критерієм 
підвищився високий рівень на 27,6 %, середній – під-
вищився на 35,2%; у контрольній групі високий рівень 
підвищився лише на 1,2%, середній – на 1%.

У студентів експериментальної групи за техноло-
гічним критерієм підвищився високий рівень на 40,8 
%, середній – підвищився на 24,4%; у контрольній 
групі високий рівень підвищився лише на 7,5%, се-
редній – на 7,5%. У контрольній групі низький рівень 
за мотиваційним критерієм істотно не змінився (59,9% 
на початку експерименту й 56,3% у кінці). Відповідно 
в експериментальній групі він зменшився на 58,8%. 

У контрольній групі низький рівень за когнітив-
ним критерієм істотно не змінився (68,0% на початку 
експерименту й 65,8% у кінці). Відповідно в експери-
ментальній групі він зменшився на 62,8%.

У контрольній групі низький рівень за технологіч-
ним критерієм істотно не змінився (69,3% на початку 
експерименту й 54,3% у кінці). Відповідно в експери-
ментальній групі він зменшився на 65,0%.

Висновки.
1. Результати експериментального дослідження 

засвідчили, що використання міжпредметних 
зв’язків у процесі навчання професійно орієнтованих 
дисциплін дозволило активізувати навчально-
виховну діяльність студентів, створити відповідні 
умови повноцінного засвоєння знань, умінь і роз-
витку готовності майбутніх фізичних реабілітологів 
до професійної діяльності.

2. Аналіз результатів дослідно-експериментальної 
роботи показав, що вміння студентів переносити, 
осмислювати й використовувати знання на практиці, 
які набуваються в процесі навчання професійно 
орієнтованих дисциплін в експериментальній групі, 
значно вище.

Таким чином, реалізація міжпредметних зв’язків у 
процесі навчання професійно орієнтованих дисциплін 
створює умови для ефективної професійної підготов-
ки майбутніх фізичних реабілітологів й сприяє фор-
муванню готовності до професійної діяльності.

Цю проблему будемо намагатися й надалі  дослі-
джувати в наших подальших роботах стосовно підго-
товки фахівців з фізичної реабілітації. 
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Фізичне виховання дітей 5-7 років у спортивно-оздоровчих 
установах сполучених Штатів Америки

Волкова С.С., Віндюк О.В. 
Класичний приватний університет

Анотації:
Встановлено, що в США працю-
ють понад п’ять тисяч спортивно-
оздоровчих установ. Розглянуто 
основні риси фізично сформова-
ної людиною Доведено, що 80% 
дітей США відвідують спортивно-
оздоровчі установи. Встановлено, 
що при складанні програм з фі-
зичного виховання у США врахо-
вуються чотири основні правила. 
Визначено, що програми фізич-
ного виховання спрямовані на 
всебічний розумовий, психічний і 
фізичний розвиток молодого по-
коління та вимагають свідомого 
ставлення до рухової активності. 

Волкова С.С., Виндюк О.В. Физичес-
кое воспитание детей 5-7 лет в спор-
тивно оздоровительных учреждениях 
Соединенных Штатов Америки. Установ-
лено, что в США работают более пяти тысяч 
спортивно-оздоровительных учреждений. 
Показано, что 80% детей США посеща-
ют спортивно оздоровительные учрежде-
ния.  При составлении программ по физи-
ческому воспитанию в США учитываются 
четыре основных правила. Определено, 
что программы по физическому воспитанию 
направлены на всестороннее умственное, 
психическое и физическое развитие моло-
дого поколения и требуют сознательного 
отношения к двигательное активности.

Volkova S.S., Vindyuk O.V. Physical ed-
ucation of children 5-7 years in sport-
ing health establishments of the United 
States of America. It is mentioned that 
more than five thousand sporting-health 
establishments work in the USA. It is 
shown that 80% children of the USA visit 
health establishments sporting. It is set 
that at drafting of the programs of physical 
education in the USA taken into account 
four basic governed. It is defined that pro-
grams on physical education direct on all-
round, psychological and physical devel-
opment of youth and demand conscious 
attitude toward moving activity.

Ключові слова:
Сполучені Штати Америки, карі-
кулум, фізичне виховання, діти, 
спортивно-оздоровчі установи.

Соединенные Штаты Америки, карикулум, 
физическое воспитание, дети, спортивно-
оздоровительные учреждения.

United States of America, curriculum, 
physical education, children, sporting-
health establishments.

Вступ.1

Підвищення зацікавлення міжнародної спільноти 
до індивідуального здоров’я людини, враховуючи і 
дитячий вік, підтверджено великою кількістю теоре-
тичних і практичних робіт. Зниження рухової актив-
ності в дітей негативно впливає на їхній гармоній-
ний фізичний розвиток, рухову підготовленість, стан 
здоров’я. 

Видатний лікар і філософ, таджицький вчений Абу 
Алі аль Хусейн Ібн-Сіна, відомий на ймення Авіцена 
(960-1037) збагатив медичну науку новими знаннями, 
про фізичне виховання. Ібн Сіна вважав фізичні вправи 
“головною умовою” збереження здоров’я, а наступни-
ми — графік харчування і сну [3]. Незважаючи на по-
рівняно низький рівень фізіологічних знань того часу, 
Авіцена розглядав вплив фізичних вправ з погляду сти-
муляції основних життєвих процесів і на організм.

Обґрунтовуючи основні принципи трудового і 
фізичного виховання, В.А. Сухомлинський [4] зосе-
редив особливу увагу на прояві індивідуальних осо-
бливостей кожного учня, його інтересів і здібностей, 
на фізичному розвиткові та фізичній підготовленості, 
наполягаючи на посилених навантаженнях і, що важ-
ливо, на чіткому обліку анатомо-фізіологічних осо-
бливостей організму.

У фундаментальних роботах Г.Л. Апанасенко, І.А. 
Аршавського зазначено, що нормальний ріст і розви-
ток дитини можливі лише за умови міцного здоров’я, 
що досягається високою руховою активністю, тому 
однією з головних проблем фізичного виховання є ак-
тивізація рухового режиму школярів [1, 2].

Таким чином виникає протиріччя між біологічною 
потребою дітей у рухах й існуючими умовами у до-
шкільних установах, школах, родині для їхнього фі-
зичного виховання. 

Аналіз американських літературних джерел також 
свідчить, що за 200-річну історію педагоги, лікарі й 
інші фахівці надавали значної уваги фізичному вихо-
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ванню насамперед як засобу зміцнення здоров’я дітей 
і підлітків, дорослого населення. Особливо велику 
увагу на цьому питанні було зосереджено після Дру-
гої світової війни [11].

З огляду на соціальні умови, коли сьогоднішній 
дитині доведеться жити в ринкових умовах, рухова ак-
тивність у США використовується як засіб підготовки 
дітей і підлітків до дорослого життя.

B. Strand, S. Reeder вказують, що: „Міцно 
взаємопов’язане з проблемою конкуренції у суспіль-
стві — змагання — вчені багатьох країн розглядають 
як один з важливих компонентів системи фізичного 
виховання” [10, с. 43].

Усунення цих негараздів спонукає педагогів, бать-
ків до пошуку засобів підвищення рухової актив-
ності дітей 5-7 років. Глибоке вивчення організації і 
методики фізичного виховання дітей у закордонних 
спортивних установах, зокрема навчання і засвоєння 
рухових навичок, зумовило поповнення українського 
досвіду корисними педагогічними досягненнями. Ро-
бота українських організацій такого типу була б удо-
сконалена. З цією метою важливо вивчити й узагаль-
нити закордонний педагогічний досвід позашкільних 
установ у сфері фізичного виховання. 

Роботу виконано відповідно до теми науково-
дослідної роботи кафедри теоретичних основ фізич-
ного та адаптивного виховання Класичного приватно-
го університету м. Запоріжжя.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Завдання статі – визначити організаційно-

методичні основи фізичного виховання дітей 5-7 ро-
ків у спортивно-оздоровчих установах Сполучених 
Штатах Америки. З метою вивчення організаційно-
методичних питань фізичного виховання дітей 5-7 
років у спортивно-оздоровчих установах США про-
водилися педагогічні спостереження досвіду робо-
ти педагогів, які працюють у спортивно-оздоровчих 
установах США.
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Результати дослідження. 
Сфера фізкультурно-оздоровчих послуг у США 

пройшла через три етапи розвитку, що умовно можна 
назвати „епохою товару”, „епохою торгівлі” і „епохою 
маркетингу”. Хоча ці етапи випливали один із одного, 
відповідні традиції зберігаються і дотепер.

У 1980-ті рр. деякі спортивно-оздоровчі установи 
усвідомили недоліки „торгової” орієнтації і зробили 
ще один крок у своєму еволюційному розвиткові, роз-
робивши маркетингову „ринкову” орієнтацію. У її 
основі —  споживач: його інтереси, запити, вимоги, 
оцінки. Підприємець повинен уміти бачити  „очима 
свого клієнта”, визначати його запити і вміти їх на-
ситити [8].

У США діють різні типи спортивно-оздоровчих 
клубів: шкільні (оздоровчі, за видами спорту, за інтер-
есами); студентські (оздоровчі, за видами спорту); на 
підприємствах і фірмах (оздоровчі, за видами спорту); 
за місцем проживання, у парках (оздоровчі, за вида-
ми спорту); при великих поліклініках і на курортах 
(лікувально-оздоровчі); спортивні клуби за видами 
спорту [6]. Залежно від критеріїв набору колективу 
розрізняють такі типи клубів: для дітей, для осіб се-
реднього віку, літніх осіб, інвалідів, жінок, родин. 

У США нараховується більше п’яти тисяч 
спортивно-оздоровчих установ. 98 % спортивного ін-
вентарю й устаткування відповідає олімпійському стан-
дарту. Спортивно-оздоровчі установи США працюють 
за власними програмами фізичного виховання.

Спортивно-оздоровчі клуби в США у відсоткових 
пропорціях розподілилися: багатоцільові — 23,7%, 
клуби фізичної підготовки — 20,1%, оздоровчі цен-
три в парках, лікарнях і центри спортивної медицини 
— 17,5 %, клуби різних організацій — 10,2%, корпо-
ративні клуби — 9,3%, клуби в готелях, на курортах 
— 6,8%, студентські клуби — 6,5%, тенісні клуби — 
5,6% [331, 359].

Національна асоціація спорту і фізичної культу-
ри США (National Association for Sport and Physical 
Education (NASPE) подає п’ять основних рис фізично 
сформованої людини: володіння навичками, необхід-
ними для виконання фізичних дій; знання і розумін-
ня користі та переваг виконання вправ на заняттях з 
фізичної культури, впливу рухової активності на ор-
ганізм; фізична придатність до трудової й іншої ді-
яльності; систематична рухова активність; сприяння 
здоровому способу життя.

Це переконання пропагується з раннього дитин-
ства засобами масової інформації США.

Центр із контролю і керування хворобами (Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC), Національ-
на асоціація спорту і фізичного виховання (National 
Assotion for Sport and Physical Education (NASPE)), 
Американська серцева асоціація (American Heart 
Association) вважають, що додатково до активного 
рухового способу життя дитина повинна опановувати 
життєво важливими руховими уміннями, навичками і 
здатністю розвивати пов’язану із здоров’ям фізичну 
придатність (серцево-судинну витривалість, нарощу-
вання м’язової маси, гнучкості і стрункості постави). 

Фізичне виховання, яке викладають у школі, ідеаль-
ний шлях підвищення рівня рухової активності, а для 
багатьох дітей і єдиний спосіб для підготовки їх до ак-
тивного способу життя в дорослому віці і формування 
звички до занять фізичними вправами. Зважаючи на 
це, асоціації рекомендують щоденні заняття фізичною 
культурою для дітей, розпочинаючи від “кіндергарде-
на” (5 років) до 12 класу “хай-скул” (16-17 років).

У дидактиці США та багатьох інших країн розпо-
чали здебільшого застосовувати теорії „карікулуми” 
(curriculum) або, іншими словами, теорії навчальних 
програм. Термін „карікулум” використовується в 
американській педагогіці для позначення теоретико-
прикладних досліджень у галузі змісту освіти, форм 
і методів її організації, створення підручників, посіб-
ників і методичних розробок, що скеровані на її реа-
лізацію [8].

У вузькому значенні слово „карікулум” у США має 
такі синонімічні поняття, як „навчальний план”, „про-
грама”.

В Америці „карікулум” є особливою частиною пе-
дагогічної науки. Цю сферу розпочав досліджувати 
F. Bobit [7], опублікувавши у 1918 році монографію 
„Карікулум”. Згодом теорією навчальних програм за-
ймалися педагоги-прагматисти. Однак зацікавлення 
цим питанням особливо було спостережено в останні 
роки, оскільки вчені активно проводять пошуки ви-
ходу з кризи, у яку потрапило фізичне виховання в 
Америці. Так, наприклад, D. Siedentop [8] пише, що 
„карікулум” — це ті формальні дії, за допомогою яких 
учні засвоюють знання, уміння й навички, а також ті 
цінності й стосунки, які є нормою поведінки для учнів 
школи.

Із сказаного контексту узагальнимо, що амери-
канські педагоги розуміють „карікулум” як загальний 
план, посібник для побудови конкретних програм з 
фізичного виховання. В умовах децентралізації народ-
ної освіти в США цей процес є контрольований місце-
вими органами, тому нема потреби, та й можливості, 
мати уніфіковані програми з фізичного виховання у 
кожній школі, адже місцеві умови занадто різні.

Концепція, що отримала у фахівців з фізичного 
виховання назву „виховання рухом”, є реакцією на 
ідеї популярної на Заході „гуманістичної педагогіки”. 
Зазначимо, що прихильники цієї теорії у програмах 
з фізичного виховання використовують такі ключові 
поняття, як „усвідомлення школярами можливостей 
свого тіла”, „відчуття простору, часу, сили”, „уміння 
розв’язати проблеми”, „взаємостосунки із зовнішнім 
довкіллям, і зокрема і з людьми”. У США ця концеп-
ція широко застосовувана у елементарній школі. Зага-
лом теорія „карікулуму” з фізичного виховання умов-
но розділяє конфліктуючі напрямки, що склалися ще 
в першій третині ХХ століття: це  прихильники зара-
ховувати до основної мети фізичного виховання роз-
виток рухових навичок і прихильники концепції вихо-
вання „цілісної особистості”, інтегрованої в систему 
суспільних відносин. При аналізі підходів до фізич-
ного виховання американських школярів можна чіт-
ко простежити основну спрямованість програм. Тут 
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заакцентовано увагу на вихованні фізичних якостей і 
формуванні рухових умінь і навичок, на розв’язанні 
завдань психологічного, морального характеру.

Нами встановлено, що в США всі програми фізич-
ного виховання мають яскраво виражену спрямова-
ність на формування в дітей умінь і навичок здорово-
го способу життя, тому що його основи закладаються 
в ранньому віці і реалізується на протязі всього життя 
через індивідуальну поведінку. S.E. Landis, C.L. Janes 
[6] виділяють наступні чотири правила при складанні 
програми фізичного виховання:
1. Визначення пріоритетів у потребах здоров’я.
2. Включення співтовариства в ідентифікацію про-

блем здоров’я.
3. Розробка, здійснення чи зміна існуючих програм 

з урахуванням вимог суспільства і документа 
«Здорові люди – 2000».

4. Контроль ефективності виконання програм.
Головна мета всіх програм – поліпшувати дійсний 

і майбутній статус здоров’я.
Спортивно-оздоровчим установам США прита-

манна яскраво виражена оздоровча спрямованість, 
основний принцип якої полягає в тому,  щоб заняття 
привели кожного їхнього учасника до якогось рівня 
успіху.

Висновки.
Таким чином, У США нараховується понад п’ять 

тисяч спортивно-оздоровчих установ, усі мають су-
часну матеріально-технічну базу. Спільною є їхня 
спрямованість на виховання рухом. Програми вимага-
ють розвитку в учнів свідомого ставлення до рухової 
активності, як основного засобу зміцнення здоров’я і 
самовдосконалення. Вони розроблені з урахуванням 
потреб усіх прошарків населення і включають: історію 
розвитку і місце знаходження конкретної спортивно-
оздоровчої установи; вимоги до стану здоров’я дітей; 
зміст фізичних вправ з урахуванням віку; норматив-
ні вимоги; рекомендації вчителям-тренерам; правила 
техніки безпеки. Програми фізичного виховання спря-
мовані на всебічний розумовий, психічний і фізичний 
розвиток молодого покоління США, їх завдання – на-
вчити так званому “стилю життя”, дотримуватися 
здорового способу життя, підтримувати себе в гарній 
формі, правильно виконувати важливі рухові дії.

Перспектива подальших досліджень у даному на-
прямку – дослідити можливість використання досвіду 
роботи спортивно-оздоровчих установ США в діяль-
ності дитячих спортивних закладів України.
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Контроль та оцінка розвитку фізичних здібностей,  
як основні елементи управління процесом особистісно-

розвивального навчання студентів в системі фізичної підготовки
Волков В.Л.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Анотації:
Розглянуто проблему управлін-
ня педагогічними впливами на 
особистість студентів вищих на-
вчальних закладів у процесі фі-
зичної підготовки. У дослідженні 
прийняли участь 237 юнаків 17-
19 років, які навчаються в осно-
вній медичній групі з фізичного 
виховання. Визначено зміст 
контролю за фізичною підготов-
леністю студентів педагогічних 
спеціальностей. Розроблено 
диференційовану оцінку розви-
тку фізичних здатностей юнаків 
з урахуванням вікових особли-
востей розвитку організму.

Волков В.Л. Контроль и оценка развития 
физических способностей, как основные 
элементы управления процессом личностно-
развивающего обучения студентов в сис-
теме физической подготовки. Рассмотрена 
проблема управления педагогическими воздей-
ствиями на личность студентов высших учебных 
заведений в процессе физической подготовки. 
В исследовании приняли участи 237 юношей 
17–19 лет, которые обучаются в основной ме-
дицинской группе по физическому воспитанию. 
Определено содержание контроля за физичес-
кой подготовленностью студентов педагоги-
ческих специальностей. Разработана диффе-
ренцированная оценка развития физических 
способностей юношей с учетом возрастных 
особенностей развития организма.

Volkov V.L. Monitoring and evaluation 
of physical abilities, as the basic ele-
ments of learning management stu-
dents, aiming at the development of 
personality in the physical training. It 
is considered the problem of managing 
of pedagogical influence on the identity 
of university students in the process of 
physical training. The study involved 237 
boys 17-19 years, who are trained in ba-
sic medical group for physical education. 
It is defined the content control over the 
physical fitness of students of pedagogi-
cal specialists. It is developed a differen-
tiated evaluation of the physical abilities 
of youth with age-appropriate develop-
ment of the organism.

Ключові слова:
студент, контроль, оцінка, роз-
виток, особистість, навчання.
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Вступ.1
Науково-технологічний прогрес, зміна пріорите-

тів у різних структурних з’єднаннях суспільства та 
динамічність ринку праці вимагають від системи ви-
щої освіти формування творчої особистості з високим 
рівнем фізичної працездатності та морально-вольової 
підготовленості, що володіє широким спектром знань, 
умінь та навичок. Доцільне впровадження засобів, 
методів та форм організації фізичної підготовки, які 
об’єднані однією метою і забезпечують наявність 
комплексної педагогічної системи, дозволяє позитив-
но впливати не тільки на стан розвитку компонентів 
фізичної та функціональної підготовленості, а й спри-
яти удосконаленню моральних, вольових та твор-
чих здібностей студентів, що відповідає принципам 
особистісно-розвивального навчання.

Таким чином, формування знань, підвищення мо-
тивації до занять та реалізація творчих здібностей 
можуть здійснювати в умовах самостійної роботи, 
яка повинна передбачати не тільки інтелектуальний 
розвиток, а й набуття умінь та навичок планування та 
впровадження фізичних навантажень з урахуванням 
власних інтересів [6, 8, 15]. В залежності від методів 
організації фізичної підготовки, в умовах основної 
форми, можна забезпечити розвиток компонентів мо-
ральної та вольової підготовленості [1, 2, 3, 10], що 
відповідає принципу всебічного удосконалення осо-
бистості. Однак, реалізація оздоровчого завдання та 
підвищення рівню фізичної працездатності засобами 
систематизованої фізичної підготовки потребують 
особливої уваги збоку викладача в зв’язку з можли-
вістю перенапруження функцій організму [4, 11], що 
свідчить про необхідність наявності в першу чергу 
тих елементів управління, які забезпечують зворотній 
зв’язок від учня до вчителя і дозволяють оперативно 
корегувати компоненти фізичного навантаження.

Впровадження засобів контролю необхідно здій-
снювати з урахуванням не тільки статевих, а й вікових 
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особливостей контингенту [9, 12, 13], що викликано 
наявністю динамічних процесів в організмі студентів 
в період їх навчання у вищому навчальному закладі. 

Отже, на сьогоднішній день як студенти, так і ви-
кладачі не спроможні отримувати достовірну інфор-
мацію про доцільність тих фізичних навантажень, які 
застосовуються в процесі самостійних та основних за-
нять фізичною підготовкою. В результаті, численні до-
слідники [5, 7, 11, 14] констатують не тільки низький 
рівень фізичної підготовленості студентів, а й негативну 
динаміку зменшення мотивації до систематичного вико-
нання фізичних навантажень. Таким чином, відсутність 
науково обґрунтованої технології управління розвитком 
особистості в процесі фізичної підготовки знижує ефек-
тивність реалізації освітнього, виховного та оздоровчого 
завдань в умовах вищого навчального закладу, що під-
креслює актуальність обраної проблеми.

Дослідження здійснено відповідно до тематич-
ного плану науково-дослідних робіт Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
«Зміст освіти, форми і засоби підготовки вчителів», 
який затверджений Вченою радою НПУ імені М.П. 
Драгоманова (протокол №6 від 25 грудня 2003 року). 
Робота пов’язана з державною програмою розвитку 
фізичної культури і спорту в Україні, яка затверджена 
указом президента України від 22 червня 1994 року 
№ 334/94, Цільовою комплексною програмою “Фізич-
не виховання – здоров’я нації”, затвердженою указом 
президента України від 1 вересня 1998 року №963/98 
і є складовою частиною науково-дослідної роботи 
Міністерства освіти та науки України 2001-2005 рр. 
за темою: 7 ДБ 2001 “Розробка основ фізичного вихо-
вання в системі освіти України ХХІ сторіччя”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є підвищення ефективності 

процесу навчально-розвивального навчання студентів 
у системі фізичної підготовки.

Завдання дослідження:
1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми управління 
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системою комплексного педагогічного впли-
ву на особистість студентів в процесі фізичної 
підготовки;

2. Визначити зміст контролю за фізичною 
підготовленістю студентів, що навчаються у 
педагогічному ВНЗ;

3. Розробити диференційовану оцінку стану розвитку 
фізичних здібностей юнаків 17–19 років, що навча-
ються в умовах основної медичної групи.
Методологічною основою дослідження є сис-

темний підхід, що дозволяє розглядати особистість 
студента, як відкриту динамічну систему з багатьма 
взаємозв’язками та структурними з’єднаннями. Од-
нак, ієрархія останніх та взаємодія окремих компо-
нентів організму змінюється в період навчання під 
впливом як внутрішніх природних процесів розвитку, 
так і комплексу зовнішніх навчально-виховних і тре-
нувальних впливів, які мають свою мету, засоби, ме-
тоди та форми організації, що забезпечує формування 
системи педагогічних дій в умовах вищого навчаль-
ного закладу. 

В процесі дослідження використані наступні ме-
тоди: теоретичний аналіз та узагальнення досвіду 
практики; педагогічний експеримент констатуваль-
ного характеру; педагогічне спостереження; педаго-
гічне тестування та математико-статистичний аналіз.  
Педагогічне тестування здійснено з залученням  ди-
намометрії, гоніометрії, теппінг-метрії, хронометрії, 
метрометрії. Отримані дані оброблені за допомогою 
методу головних компонентів факторного аналізу, а 
також визначені основні статистичні значення.

Організація педагогічного експерименту здійсню-
валася на базі НПУ імені М.П. Драгоманова (прийняли 
участь студенти інститутів: історичного, філологічно-
го, математичного, природо-географічного, n = 237).

Результати дослідження.
Широке застосування засобів фізичної підготовки 

з урахуванням інтересів та уподобань студентів, що 
відповідає принципам особистісно-розвивального на-
вчання, не рідко зводиться до елементів одного і того 
виду спорту, що призводить до однобічної функціо-
нальної підготовленості та не має нічого спільного з 
реалізацією оздоровчого завдання. В той же час ди-
намічність розвитку організму у студентському віці, 
який співпадає з періодом активного нарощування 
м’язової маси, вимагає визначення серед засобів 
контролю тих пріоритетів, які найбільш характеризу-
ють природні зміни у стані юнаків. Вирішенню дано-
го завдання сприяє впровадження методів факторного 
аналізу, результати якого дозволяють отримати інфор-
мацію про найбільш «впливові» показники структури 
фізичної підготовленості. 

Так, аналіз структури фізичної підготовленості 
студентів педагогічних спеціальностей показав на-
явність п’яти ортогональних факторів незалежно від 
віку (табл. 1), однак суми їх внесків у загальну дис-
персію вибірки декілька відрізняються і 17 років до-
рівнюють 86,4%, а у 18 та 19 – 84,6 та 88,5% відпо-
відно. Наявність пріоритету розвитку швидкісних 
здібностей визначена найбільшою вагою коефіцієнту 
показників бігу на короткі дистанції у генеральному 
факторі (33,9%) відповідної структури (рис. 1) підго-

товленості студентів 17 років, однак високий рівень 
внеску результату бігу на 300 м не дозволяє одно-
значну інтерпретацію і, на нашу думку, найбільш при-
йнятною назвою фактора є «швидкість та швидкісна 
витривалість». 

Зміст другого фактора досліджуваної структури 
формують показники, які характеризують максималь-
ну силу, м’язове відчуття та швидкісно-силові зді-
бності. Значною вагою у даному випадку володіє ще й 
результат підтягування, що відображає стан розвитку 
динамічної сили м’язів плечового поясу студентсько-
го контингенту. 

Відповідно вага даного фактора дорівнює 24,8%, 
а найбільш прийнятною назвою, на нашу думку є 
«максимальна та динамічна сила, м’язове відчуття та 
швидкісно-силові здібності».

Третій фактор (13,4%) позначений високим рівнем 
коефіцієнту показників, які відображають стан розви-
тку силової та загальної витривалості, що обумовлено 
різними формами прояву однієї фізичної здібності і 
дозволяє відповідну інтерпретацію.

Внески четвертого та п’ятого факторів структури фі-
зичної підготовленості студентів 17 років дорівнюють 
7,6 та 6,7%, причому їх зміст дозволяє однозначну інтер-
претацію – відповідно «гнучкість» та «спритність».

Вага генерального фактора структури, що аналі-
зується, у наступній віковій групі (рис. 2) дорівнює 
29,4%, а його зміст формують показники швидкості, 
швидкісно-силових здібностей та спритності.

У другому факторі найбільшим коефіцієнтом во-
лодіють показники динамометрії, кількості підйомів 
тулуба у положення «сидячи» за 1 хв та підтягування, 
а їх внесок становить 20,9%. У змісті третього фак-
тора (18,9%) відзначені результати динамометрії без 
зорового орієнтиру, бігу на 300 та 1000 м, що забез-
печує відповідну назву: «м’язове відчуття, швидкісна 
та загальна витривалість». Результати нахилу тулуба 
стоячи та бігу на 30 м володіють найбільшою вагою 
у четвертому та п’ятому факторах відповідно, а їх 
вплив на формування загальної структури дорівнює 
8,5 та 6,9%.

Аналіз структури фізичної підготовленості студен-
тів 19 років показав (рис. 3) вагу генерального факто-
ра 29,7%, а його зміст формують показники швидкості 
та спритності, що визначає його назву.

Зміст другого фактора забезпечують найбільш ва-
гомі показники, які характеризують «силову та швид-
кісну витривалість та м’язове відчуття», а його вага у 
загальну дисперсію вибірки дорівнює 23,9%. Найва-
гомішими показниками третього фактору є «динаміч-
на сила, швидкісно-силові здібності та гнучкість», а їх 
внесок у даному випадку становить 19,2%.

Окремим фактором, внесок якого дорівнює 9,1%, 
визначена загальна витривалість, стан якої досліджу-
вався за результатами бігу на 1000 м, а вага макси-
мальної сили та швидкісно-силових здібностей забез-
печує зміст п’ятого фактору (6,6%). Отже на основі 
отриманих результатів аналізу відповідних структур, 
був визначений зміст контролю, впровадження засо-
бів якого дозволяє отримувати інформацію про стан 
тих показників, що забезпечують всебічний та гармо-
нійний фізичний розвиток студентів. 
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Застосування методів математичної статистики до-
зволило розробити диференційовану оцінку (у межах 
±2δ) розвитку фізичних здібностей (табл. 2), що може 
здійснюватися в умовах як самостійних занять, так і 
основної форми організації фізичної підготовки.

Висновки.
1. Наявність самостійних засобів, методів та 

форм організації фізичної підготовки, які об’єднані 
метою розвитку фізичних здібностей та підвищення 
рівню працездатності, забезпечують існування сис-
теми фізичної підготовки, яка в умовах особистісно-
орієнтованого навчання сприяє удосконаленню мо-
ральних, вольових та творчих здібностей студентів. 

Однак, реалізація принципів вищезгаданого на-
вчання передбачає формування знань, а також від-
повідних умінь і навичок з урахуванням інтересів і 
потреб студентського контингенту, що потребує на-
явності науково обґрунтованих змісту контролю та 
критеріїв оцінки фізичних навантажень, що здійсню-
ються як в умовах самостійних занять, так і в процесі 
педагогічного впливу збоку викладача. В противному 
випадку, ігнорування принципів відповідності на-
вантажень спроможностям організму та всебічного і 
гармонійного розвитку, можуть призвести не тільки 
до однобічної фізичної підготовленості, а й до пере-
навантаження функціонального стану індивіда;

2. Впровадження методу факторного аналізу отри-
маних результатів експериментального дослідження 
дозволило визначити в структурі фізичної підготовле-
ності найбільш вагомі показники, стан яких характе-
ризує як основні фізичні здібностей, так і форми їх 
прояву, що визначає зміст відповідного контролю:

• 17 років – швидкість, спритність та сила, а додат-
ковими є гнучкість та швидкісна витривалість;

• 18 років – швидкість, швидкісно-силові, сприт-
ність та сила, а додатковими є гнучкість та силова ви-
тривалість;

• 19 років – швидкість, спритність та сила, а до-
датковими є швидкісно-силові здібності та усі форми 
прояву витривалості.

3. Розроблена оцінка стану розвитку фізичних зді-
бностей студентів дозволяє здійснювати управління 
фізичною підготовкою студентів з урахуванням ві-
кових особливостей розвитку організму в умовах як 
основного, так і самостійного заняття, що відповідає 
принципам особистісно-розвивального навчання та 
підвищує вірогідність переводу функціонального ста-
ну студента на більш високий рівень без шкоди для 
його здоров’я.

У перспективі планується визначити закономір-
ності змісту контролю та розробити диференційовану 
оцінку для студентів України з урахуванням статевих 
вікових особливостей контингенту.

Рис. 1. Внесок факторів у структуру фізичної 
підготовленості студентів 17 років  

НПУ ім. Драгоманова 

Рис. 3. Внесок факторів у структуру фізичної 
підготовленості студентів 19 років  

НПУ ім. Драгоманова

Рис. 2. Внесок факторів у структуру фізичної 
підготовленості студентів 18 років  

НПУ ім. Драгоманова
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Таблиця 2
Диференційована оцінка розвитку загальних фізичних здібностей студентів  

НПУ імені М.П. Драгоманова

№ Показник Оцінка
5 4 3 2 1

Студенти 17 років
1 Стрибок у гору з місця, см < 54 49,5-54,0 41,0-49,0 36,0-40,5 36,0 >
2 Нахил тулуба стоячи, см < 21,0 17,5-21,0 10,0-17,0 7,0-10,5 7,0 >
3 Підйоми тулуба за 1 хв, разів < 47 44-47 37-43 33-36 33 >
4 Підтягування, разів < 12 11-12 7-10 5-6 5 >
5 Біг 60 м, с < 8,5 8,5-8,7 8,8-9,3 9,4-9,6 9,6 >
6 Біг 100 м, с > 13,9 13,9-14,3 14,4-15,2 15,3-15,7 15,7 <
7 Біг 300 м, с > 50,9 50,9-53,2 53,3-57,9 58,0-60,3 60,3 <
8 Біг 4 х 9 м, с > 9,3 9,3-9,6 9,7-10,3 10,4-10,7 10,7 <
9 Максимальна динамометрія, кг < 48,0 44,5-48,0 37,0-44,0 33,0-36,5 33,0 >
10 50% від макс. зусилля, % відхилення > 5 5-7 8-12 13-15 15 <

Студенти 18 років
1 Стрибок у довжину з місця, см < 245,0 237,0-245,0 220,5-236,5 212,0-220,0 212,0 >
2 Стрибок у гору з місця, см < 55,5 52,0-55,5 43,5-51,5 39,5-43,0 39,5 >
3 Нахил тулуба стоячи, см < 21,0 18,0-21,0 11,0-17,5 7,5-10,5 7,5 >
4 Підйоми тулуба за 1 хв, разів < 48 46-48 41-45 38-40 38 >
5 Підтягування, разів < 14 13-14 9-12 7-8 7 >
6 Біг 60 м, с < 8,2 8,2-8,3 8,4-8,7 8,8-8,9 8,9 >
7 Біг 100 м, с > 13,3 13,3-13,5 13,6-14,1 14,2-14,4 14,4 <
8 Біг 300 м, с > 49,6 49,6-51,5 51,6-55,5 55,5-57,6 57,6 <
9 Біг 4 х 9 м, с > 9,2 9,2-9,4 9,5-10,0 10,1-10,3 10,3 <
10 Максимальна динамометрія, кг < 51,0 47,5-51,0 40,0-47,0 36,0-39,5 36,0 >
11 50% від макс. зусилля, % відхилення > 1 1-2 3-6 7-8 8 <

Студенти 19 років
1 Стрибок у довжину з місця, см < 249,0 241,0-249,0 222,5-240,5 214,0-222,0 214,0 >
2 Стрибок у гору з місця, см < 53,5 51,5-53,5 44,5-51,0 42,0-44,0 42,0 >
3 Нахил тулуба стоячи, см < 22,0 19,5-22,0 13,0-19,0 10,0-12,5 10,0 >
4 Підйоми тулуба за 1 хв, разів < 51 49-51 43-48 40-42 40 >
5 Підтягування, разів < 15 14-15 10-13 8-9 8 >
6 Біг 60 м, с < 8,2 8,2-8,3 8,4-8,7 8,8-8,9 8,9 >
7 Біг 100 м, с > 13,2 13,2-13,4 13,5-14,1 14,2-14,4 14,4 <
8 Біг 300 м, с > 49,6 49,6-52,3 52,4-55,2 55,3-58,0 58,0 <
9 Біг 4 х 9 м, с > 9,3 9,3-9,4 9,5-9,9 10,0-10,1 10,1 <
10 Максимальна динамометрія, кг < 50,0 47,0-50,0 40,0-46,5 36,5-39,5 36,5 >
11 50% від макс. зусилля, % відхилення > 1 1-2 3-5 6-7 7 <
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Духовно-моральне виховання молоді у спадщині Івана Огієнка
Ворожбіт В.В.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотації:
Узагальнено погляди Івана 
Огієнка на питання духовно-
морального виховання молоді. 
Розкрито основні суперечності, які 
впливають на виховання сучасної 
молоді. Доведено, що духовно-
моральне виховання особистості 
спрямоване на формування 
внутрішніх регуляторів поведінки, 
за І.Огієнком, це: стійка потреба у 
самовдосконаленні, самовихованні 
у розумінні внутрішньої організація 
всього життя людини, оптимальної 
самореалізації своїх здібностей, 
що впливає на стиль і зміст життя. 
Указано, що вирішенню їх сприятиме 
використання досвіду І. Огієнка щодо 
визначення принципів духовно-
морального виховання, використання 
слова, єдності взаємодії школи, 
родини і церкви у становленні 
системи цінностей людини.

Ворожбит В.В. Духовно-нравственное 
воспитание молодежи в наследии Ивана 
Огиенко. Обобщено взгляды Ивана Огиен-
ко на вопросы духовно-нравственного вос-
питания молодежи. Выделены основные 
противоречия, которые влияют на воспита-
ние современной молодежи. Доказано, что 
духовно-нравственное воспитание личнос-
ти направлено на формирование внутрен-
них регуляторов поведения, с точки зрения 
И.Огиенко, это: стойкая потребность в са-
мосовершенствовании, самовоспитании в 
понимании внутренней организации всей 
жизни человека, оптимальной самореали-
зации своих способностей, что влияет на 
стиль и содержание жизни. Указано, что 
решению их способствует использование 
педагогического опыта И. Огиенко в опред-
елении принципов духовно-нравственного 
воспитания, использования слова един-
ства взаимодействия школы, семьи и 
церкви в становлении системы ценностей 
человека.

Vorozhbit V.V. Youth spiritual and 
moral education in the Ivan Ogienko’s 
heritage. Generalized Ivan Ogienko’s 
views upon the spiritual and moral edu-
cation of the youth are described in the 
article. The main contradictions influ-
encing the modern youth education are 
discovered. It is proved that spiritual 
and moral upbringing of a personality is 
aimed to form internal behaviour regula-
tors, as per I.Ogienko it is strong need 
of self-perfection, self-education, un-
derstanding of internal organization of 
whole human live, optimal self-realiza-
tion of abilities which has impact on style 
and meaning of life. Determined that 
settling of these contradictions promotes 
the usage of I. Ogienko’s experience ap-
plying to the determination of moral and 
spiritual education principles, the usage 
of a word, a unity of the cooperation of 
school, family and church in child’s val-
ues system formation.
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духовні цінності, моральна 
поведінка, Огієнко.

духовные ценности, нравственное пове-
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Вступ.1

Демократичні процеси розвитку освіти та ін-
ших соціально-культурних галузей життєдіяльності 
суспільства в Україні актуалізують утвердження за-
гальнолюдських цінностей та духовних, моральних 
і культурних норм життя українського народу. Тому 
програмою «Основних орієнтирів виховання учнів 
1–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів 
України», затвердженою МОН України від 17.12.2007 
р., мету сучасного освітнього процесу спрямовано не 
тільки на формування необхідних компетенцій, ґрун-
товних знань з різних предметів, а й на формування 
духовно і морально зрілої особистості, готової проти-
стояти викликам глобалізації життя [7, с. 2].

Вагоме значення для реалізації ключових позицій 
цієї програми має звернення до творчої спадщини ви-
датного релігійного, громадського та державного ді-
яча, педагога й богослова, первоієрарха  українського 
православ’я Івана Івановича Огієнка (1882 – 1972). 
Осмислення його поглядів на сутність, принципи 
і зміст духовного становлення людини, організації 
морального виховання сприятиме послідовному вті-
ленню мети духовно-морального виховання сучасної 
молоді.

Цінні фактичні матеріали про творчо-педагогічний 
доробок просвітника, його наукові праці проаналізо-
вано у дослідженнях Н. Тимошика («Голгофа Івана 
Огієнка: Українознавчі проблеми в державотворчій,  
науковій, редакторській та видавничій діяльності», 
1997), А. Марушкевич («Науково-педагогічна спад-
щина Івана Огієнка», 1999), Г. Опанасюк («Виховання 
гуманної особистості школяра в педагогічній спадщи-
ні Івана Огієнка», 1996), І. Кучинської («Виховання 
духовних цінностей у молоді у творчості І. Огієнка», 
2000). 
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Суттєву допомогу в процесі теоретичного осмис-
лення новітніх тенденцій у теорії виховання нада-
ли роботи А. Алексюка, М. Богуславського, О. Ви-
шневського, Б. Гершунського, М. Євтуха, В. Лозової, 
М. Стельмаховича, О. Сухомлинської, Г. Шевченко, 
М. Ярмаченка, В. Яковенка. Окремі аспекти духовно-
морального виховання особистості, формування 
духовних цінностей дітей та молоді у творчій спад-
щині видатних педагогів ставали предметом історико-
педагогічних досліджень Л. Журенко, С. Золотухіної, 
Т. Ільїної, Н. Мещерякової, О. Неживого, З. Равкіна та 
інших.  

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Однак,  незважаючи на значні праці, до цього часу 

достатньою мірою не розкрито проблему духовно-
морального виховання дітей і молоді у творчій спад-
щині Івана Огієнка через призму сучасного розуміння 
духовних і моральних цінностей і орієнтирів виховно-
го процесу, що й визначено метою даної статті.

Результати дослідження.
Аналіз педагогічної літератури свідчить про те, що 

багато сучасних педагогів (О. Вишневський, Р. Бєла-
нова, І. Климишин, М. Стельмахович, Б. Степанишин, 
О. Сухомлинська) вважають доцільним відновлення 
духовного виховання на ґрунті християнської моралі, 
спрямованого на збереження духовної самобутності 
українського народу, формування у молоді високих 
моральних якостей [1; 10]. 

Проаналізовані праці учених Б. Ліхачова, О. Мар-
тиненко, Ю. Руденко доводять, що переваги христи-
янської педагогіки у порівнянні зі світською досить 
вагомі. Серед таких переваг варто наголосити на та-
ких: одухотворення всіх виховних впливів (виховання 
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згідно з постулатами християнської педагогіки ви-
никає з внутрішньої потреби покращення людського 
єства через наближення до священного); гуманістич-
не спрямування методів, засобів і форм релігійного 
виховання (словесні способи спонукання, приклад і 
авторитет людини, доброчинна діяльність, сумлінна 
праця, святкування релігійних свят за християнськи-
ми канонами, які органічно поєднуються з народними 
культурними традиціями); цілісність створюваного 
виховного середовища (християнська педагогіка не 
обмежується вимогами і порадам щодо моральної 
поведінки у конкретному соціальному середовищі, а 
спрямована, насамперед, на формування так званої 
екології душі, спонукає людину до самостійних логіч-
них висновків) [3; 4; 9].

Разом з тим, в сучасній педагогічній практиці за-
провадження елементів християнської духовної пе-
дагогіки посилює низку суперечностей, а саме: між 
інтеграцією антропологічних знань і перенесенням 
природничо-наукових методів у педагогіку; між наяв-
ністю філософсько-освітніх ідей гуманізації та відсут-
ністю концепцій духовного виховання; між широким 
упровадженням інноваційних педагогічних технологій 
і відсутністю їх експертизи щодо відповідності цілям 
духовно-морального виховання учнів; між значним 
обсягом  вітчизняної і світової педагогічної спадщини 
й незатребуваністю цього потенціалу в практиці на-
ціональної освіти [2; 10].

Розв’язанню цих суперечностей певною мірою 
сприяє ретельний педагогічний аналіз і сучасна імп-
лементація здобутків відомого просвітника і цер-
ковного діяча І. Огієнка. Вартим уваги сучасників є 
розуміння ним християнства як неодмінного компо-
ненту процесу формування свідомої української нації 
[5]. У визначенні рис, які характеризують українське 
православ’я, І. Огієнко принципово виділяв демокра-
тизм, соборноправність, євангелісткість,  побутовість 
[5]. У його працях отримало обґрунтування питан-
ня ролі Церкви в культурному житті нації. Важливо 
відмітити прогресивну тенденцію сьогодення, яка 
позначилася підвищенням соціальної уваги до укра-
їнської церкви. Сьогодення можна охарактеризувати 
церковно-релігійним ренесансом, що характеризуєть-
ся відновленням роботи храмів, відкриттям недільних 
шкіл для дітей і дорослих, упровадженням вивчення 
в освітніх закладах християнської етики. Органи міс-
цевої влади докладають зусиль щодо безперешкодно-
го пересування прочан, здійснення хресних походів, 
масових молебнів на великі релігійні свята. Нині все 
більше українців переконуються в істинності позиції 
І. Огієнка про те, що духовність, як складна система, 
ґрунтується на утворенні свідомості й самосвідо-
мості людини, де віддзеркалюються її найважливіші 
життєві потреби, погляди, інтереси, ставлення до на-
вколишньої дійсності і до себе самої, як соціального 
індивіда.

У процесі дослідження установлено, що загально-
наукові погляди І. Огієнка щодо сутності духовності 
особистості та чинників її виховання в юному віці 
формувалися, головним чином, під впливом класич-

ної грецької та філософії нових часів, хоча основним 
джерелом його світоглядних переконань є християн-
ські релігійні уявлення. Зазначимо, релігію І. Огієн-
ко розглядав як певну духовну діяльність людей, що 
відігравала важливу культурно-історичну роль, була 
засобом відродження національних цінностей народу, 
культурно-освітнього цивілізаційного поступу, дже-
релом розвитку національної мови, упорядкування та 
збереження народних традицій і звичаїв, своєрідним 
способом соціального життя [5]. Адже з давніх давен 
церковна парафія формувалася за принципом братер-
ства і сестринства, коли люди цінність своєї діяльнос-
ті та духовну вартість особистості визначали мірою 
співчуття іншій людині, проявляли діяльну любов до 
інших, не чекаючи за це винагороди.

Повернення людей до вічних духовних цінностей, 
таких, як любов, віра, надія, правда, патріотизм, за 
глибоким переконанням І. Огієнка, є визначним кри-
терієм духовної особистості. Сьогодення сучасних на-
вчальних закладів усіх рівнів, інших соціокультурних 
установ зіткнулися з проблемою, яка полягає у форма-
лізації цілей і завдань освіти, відсутності методичного 
інструментарію формування важливих життєвих ком-
петенцій: уміння бути толерантним, дружити, люби-
ти і поважати одне одного. Розвиток інформаційних 
і комп’ютерних технологій призводить до відчужен-
ня людей, втрати досвіду соціальної комунікації. Все 
більше часу сучасна молодь проводить на самоті, або 
в системі заочного спілкування. 

Християнська педагогіка містить багатющий до-
свід організації виховного процесу, спрямованого на 
формування перелічених життєвих компетенцій, дає 
приклад вдумливого особистісно цінного застосу-
вання слова як могутнього засобу виховного впливу, 
формування досвіду соціальної комунікації на заса-
дах щирості і взаємної поваги. Наприклад, звернімося 
до правил формування текстів проповідей і молитов. 
Серед них вирізняється правило про неприпустимість 
вживати образливі, двозначні тлумачення і формулю-
вання критичних висновків за аналогією вердикту [8, 
с. 45]. Справедливо наголосити на необхідності ши-
рокого використання правил церковної риторики в 
стінах навчальних закладах, оскільки інформатизація 
суспільства в цілому призвела до негативних змін: 
поверхневого ставлення до цінності слова, зменшен-
ня вимогливості правильного розуміння смислу ви-
словленого, толерантності інтонування висловлювань 
тощо.

Встановлено, що саму категорію цінностей вче-
ний розглядав як поняття, що виражає позитивну зна-
чимість природних, соціальних і духовних явищ для 
існування і розвитку суспільства, для потреб і діяль-
ності кожної людини. Ось  чому вчений вважав, що 
формування у дітей почуття любові до своєї держа-
ви, Бога, рідної землі, мови, культури народу сприяє 
більш ефективному вихованню у молоді соціальної 
активності, громадянської зрілості, системи активно-
го дійового ставлення особистості до Батьківщини, 
суспільства, природи, до праці, до самого себе, а та-
кож прилучає дитину до національної культури свого 
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народу, його історії, розвиває почуття власної гіднос-
ті, поваги духовної спадщини людства. Варто наголо-
сити, на тлі прогресування особистісно орієнтованої 
педагогіки, гуманістичних концепцій, дитиноцентриз-
му до цього часу не розроблено критеріїв експертизи 
тих чи інших технологій, освітніх моделей з огляду на 
позитивні зміни у структурі особистості. Адже кожна 
технологія, педагогічна новація має негативні риси, 
що посилюють педагогічні суперечності. Тому, ува-
жаємо за необхідне під час розробки та упроваджен-
ня освітніх моледей, концепцій, положень і методик 
керуватися пропозицією І. Огієнка щодо позитивної 
значимості їх для особистості кожного суб’єкта пе-
дагогічного процесу. Тоді освіта стане середовищем 
ціннісного самотворення особистості. 

Аналіз творчості І. Огієнка доводить, що вихован-
ня розумілося ним як процес цілеспрямованого фор-
мування у людини певних якостей свідомості і харак-
теру, стереотипів поведінки і аксіологічної орієнтації, 
які визначаються історико-культурною специфікою 
розвитку кожного окремого суспільства, етносу, соці-
ального прошарку [5]. Обґрунтовані І.Огієнком прин-
ципи духовного виховання особистості (духовної 
спрямованості виховання, спадкоємності християн-
ському ідеалу, ідейності, корисності для суспільства, 
самовдосконалення особистості) відображають голо-
вні тенденції становлення особистості в дитячому і 
юнацькому віці. Провідними ідеями, на основі яких 
педагог пропонував будувати систему виховання, є: 
любов і повага до людей, рідної мови, віри, культурно-
історичної спадщини рідного народу; ідейна переко-
наність, відданість духовним і національним ідеалам, 
громадянська активність у поєднанні із вимогливістю 
до себе, реалізація потреби у саморозвитку та само-
вдосконаленні [6].

Проведений аналіз праць просвітника дозволяє 
стверджувати, що християнська мораль, закладає 
основу духовної сутності особистості, яка включає 
в себе норми моральної поведінки, внутрішній стан 
людської душі, а саме чистота та цілісність самоус-
відомлення людини. Ця мораль заперечує будь-який 
егоцентризм та закликає творити добро. Зазначимо, 
що погляди І. Огієнка на духовну сутність особистос-
ті з позиції християнської моралі знайшли своє висвіт-
лення і обґрунтування у працях: «Живімо правдою!» 
(Холм, 1944), «Віра. Слово во врем’я лютее» (Холм, 
1944),  «Служити народові – то служити Богові» (Ві-
нніпег, 1954), «Обоження людини – ціль людського 
життя» (Вінніпег, 1965), «Дохристиянські вірування 
українського народу» (Вінніпег, 1965) та ін.

Цікаво відзначити, що вчений, роблячи зноску на 
Біблію, наголошував на тому, що саме Бог висловлю-
вав і заповідав людям вихідні принципи моральної 
поведінки і постулати життя, обґрунтовані любов’ю 
до іншого, у десяти заповідях Мойсея, змісті Нагірної 
проповіді.

Оцінкові судження сучасних дослідників спадщи-
ни І.Огієнка, ведуть до висновку, що він докладав зна-
чних зусиль для організації української національної 
школи [6]. Так, вчений брав активну участь у розробці 

і проведенні реформи української школи на початку 
ХХ століття. Актуальними залишаються основні по-
ложення його концепції розвитку національної школи: 
1) державна українська школа повинна бути єдиною 
щодо доступності і наступності у навчанні; 2) голо-
вна мета школи – виховання патріотів, гідних  гро-
мадян України; 3) активна українізація навчального 
процесу всіх типів навчальних закладів (наголосимо, 
що українізація передбачала не лише запровадження 
викладової української мови, але й уведення у зміст 
навчання вивчення історії і культури України, роз-
робку навчальних програм дисциплін гуманітарного 
і природничо-наукового циклів за принципом визна-
чення внеску представників української нації у розви-
ток наук і технологій); 4) виховання національно сві-
домих та соціально грамотних громадян (важливим 
видається впровадження правової просвіти населен-
ня, за яке ратував І. Огієнко); 5) духовне відродження 
особистості – шлях до гармонійно розвинутого сус-
пільства (використання ціннісних орієнтирів, що їх 
пропагує християнство, для полодання соціального 
невдоволення, стихійних проявів гніву тощо).

Таким чином, І.Огієнко скеровував свої зусилля 
на духовний розвиток особистості, пропонуючи пе-
дагогічній громаді розглядати цей розвиток як процес 
індивідуально-особистісного прилучення до духовно-
національної спадщини народу, опанування загально-
людськими цінностями і соціокультурним досвідом 
людства в процесі духовно-практичної діяльності і 
самостійного творчого розвитку.

У своїй педагогічній практиці (1909 – 1921 рр.) 
І. Огієнко звертав увагу на те, що позашкільна вихов-
на робота з дітьми та молоддю є невід’ємним компо-
нентом цілісного навчально-виховного процесу. При 
цьому вчений наголошував, що соціальне оточення по 
відношенню до особистості повинно виконувати на-
ступні функції: єдність розвитку суспільства і особис-
тості; забезпечення цілісності виховних впливів шко-
ли і соціального оточення; індивідуалізація навчання 
і виховання на широкій соціальній основі; розвиток 
творчих можливостей особистості в результаті актив-
ного пізнання і перетворення соціального оточення; 
включення молоді в продуктивну технічну, трудову, 
естетичну діяльність; можливість практики в мораль-
ній поведінці [5].

У процесі дослідження встановлено, що І.Огієнко 
наголошував на тому, що складовими національного 
виховання повинно бути родинне,  шкільне і релігій-
не виховання [5]. Як бачимо, просвітник не ратував 
за упровадження обов’язкової релігійної освіти. Сьо-
годення освітньої практики часто штучно посилює 
протиріччя між законодавством освітньої галузі щодо 
світського характеру навчання і розробкою засад 
духовно-морального виховання. 

Особливістю педагогічної спадщини І.Огієнка є 
те, що духовно-моральне виховання засобами христи-
янської релігії він розглядав як елемент позашкільно-
го виховання. Адже церква, її історія і традиції нероз-
ривно пов’язані з українськими звичаями. У працях 
«Українська церква» (Київ, 1918), «Українська Церква 
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й наша культура» (Холм, 1942) та ін. І. Огієнко наголо-
шував на тому, що церква зберігає не тільки духовні, 
національні, родинні цінності, а також захищає націо-
нальні інтереси, дбаючи про соборність, демократич-
ність, духовність і незалежність своєї Батьківщини. 

Актуальними та своєчасними звучать сьогодні 
поради І. Огієнка стосовно основних завдань родин-
ного виховання, спрямованого на розв’язання за-
вдань духовно-морального зростання дитини. А саме: 
формування духовних цінностей з позицій добра, 
справедливості, гідності, правди, честі, людяності; 
створення сприятливої трудової атмосфери в сім’ї; 
залучення дітей до світу знань через народні казки, 
пісні, прислів’я, приказки, думи, лічилки, інший ди-
тячий фольклор; піклування про розвиток відчуттів і 
доцільних сприймань дитини; турбота про інтелекту-
альний розвиток дитини; залучення дітей до активної 
участі в громадських заходах, які сприяють освоєнню 
народних традицій, звичаїв, обрядів, виховання наці-
ональної свідомості і характеру. 

Зазначимо, що родинні цінності, на погляд 
І.Огієнка, є результатом життєвого відбору  духовних 
і моральних законів існування сім’ї, які демонструють 
ставлення до довкілля. Відомо, що батьки не можуть 
скерувати життя і діяльність дитини повною мірою, 
вони можуть лише передати моральні орієнтири, які 
визначатимуть життєдіяльність дитини у дорослішан-
ні. Родинне виховання сприяє становленню духовнос-
ті особистості дитини через передачу досвіду попере-
дніх поколінь, вироблення звички шанування предків, 
уміння взаємопідтримки і допомоги. У такий спосіб 
формується цінність єдності сім’ї, отже – громади, на-
ції в цілому. Не можна обійти увагою той факт, що під 
впливом ціннісних орієнтацій сім’ї на особистісному 
рівні дитини  відбувається відбір інших духовних цін-
ностей. І. Огієнко слушно зауважував, що коли сус-
пільні духовні цінності та ідеали суперечать особис-
тим, сформованим під впливом родини, відбувається 
відторгнення частини або руйнація всієї ціннісної 
системи дитини, що призводить до духовної кризи, 
яка проявляється, передусім, у дезорієнтації та мо-
ральній спустошеності. Такі приклади, на жаль, часті 
для сьогодення. Тим самим підтверджується значу-
щість творчого використання педагогічного доробку 
відомого просвітника.

Результати аналізу літератури досліджуваного пе-
ріоду свідчать про те, що І. Огієнко звертав увагу на 
те, що духовну кризу поглиблюють суперечності, які 
виникли на суспільному рівні і далі діють на родинно-
му, освітньому і особистісному рівнях. Сюди педагог 
відносив: руйнацію старих суспільних ідеалів і неви-
значеність нових; вимоги суспільства виховати ду-
ховну особистість і непідготовленість сім’ї, школи й 
суспільства в цілому до здійснення такого виховання; 
суперечність між високими вимогами до педагогів у 
вихованні духовності в дітей і молоді і браком єдності 
педагогічного колективу та батьків; невідповідність 
слів батьків і вихователів їхній поведінці; супереч-
ність між уявленнями підростаючої особистості про 
життя і самою життєвою реальністю [5].

Ці суперечності впливають на духовно-моральне 
виховання і сучасної молоді. Тому цінним уважаємо 
ідею про комплексність духовного виховання, яка 
бачилась І. Огієнку як побудова якісно нового зміс-
ту освіти, організація процесу навчання та вихован-
ня, сконцентрованого навколо формування духовно 
розвиненої особистості. У такій моделі компоненти 
педагогічного процесу розміщувались за принципом 
значущості у такій послідовності: школа – церква – 
родина (педагог, духовний наставник дитини, бать-
ки).

У процесі реалізації цієї моделі формується, конста-
тував І. Огієнко, така система основних компонентів 
духовного світу особистості: національна психологія, 
національний характер і темперамент, національний 
спосіб мислення, християнська етика, народна естети-
ка, народна правосвідомість, національна філософія, 
національний світогляд і національна ідеологія.

Історико-логічний  аналіз матеріалів з теми довів, 
що реалізувати програму виховання духовних ціннос-
тей вчений зміг в українському державному універ-
ситеті в Кам’янець-Подільському (1918 – 1921 рр.).  
Особливо важливим є те, що Кам’янець-Подільський 
період педагогічної діяльності І. Огієнка співпадав з 
часом ректорства в університеті, виконанням повно-
важень міністра освіти та міністра віросповідань. 
Така багатоаспектна управлінська робота дала мож-
ливість вченому на практиці реалізувати власні духо-
вні і національні ідеї. І. Огієнко був переконаний у 
тому, що релігійний світогляд не заважає розвиватись 
народним ідеалам, громадянським поглядам, переко-
нанням, науковому світогляду. З цього приводу цікаво 
відмітити, що наявність богословського факультету в 
українських університетах І. Огієнко вважав корис-
ним, необхідним явищем і пишався тим, що «вперше 
на сході слов’янства» з’явився такий факультет і у 
Кам’янець-Подільському  (1918 р.).

З метою успішної реалізації змісту духовно-
морального виховання  І. Огієнко рекомендував у 
зміст навчання увести роботу з вивчення родоводу, 
краєзнавства, національної міфологіі та фольклору, 
релігійних виховних традицій, родинно-побутової 
культури. Просвітиник радив піклуватися про ство-
рення шкільних і громадських бібліотек, які б дозво-
лили організувати самонавчання, роботу з довіднико-
вими виданнями, науковою періодикою.

Висновки.
Духовне виховання І. Огієнко розглядав, як процес 

цілеспрямованого формування у людини духовно-
національних якостей свідомості й характеру, стерео-
типів поведінки і аксіологічної орієнтації, які визна-
чаються історико-культурною специфікою розвитку 
суспільства. Процес духовно-морального вихован-
ня особистості закономірно спричиняє формування 
внутрішніх регуляторів поведінки, за І.Огієнком, це: 
стійка потреба в самовдосконаленні, самовихован-
ні у розумінні внутрішньої організація всього життя 
людини, оптимальної самореалізації її здібностей, 
що впливає на стиль і зміст життя людини. Вчений-
педагог ставив перед національною школою завдан-
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ня формувати риси характеру українця: моральність, 
чуттєве ставлення до світу, національну гідність, шля-
хетність, силу волі, почуття обов’язку перед Батьків-
щиною. Можливість виховання духовних цінностей 
засобами національної культури та християнської 
етики І Огієнко продемонстрував у своїй педагогічній 
практиці, зокрема, у Кам’янець-Подільський період 
просвітницької діяльності, доводячи  педагогічній 
та науковій громаді, що без духовних основ просві-
тительство ніколи не зможе стати на фундаментальну 
наукову базу. Вироблені І. Огієнком шляхи та засоби 
виховання духовних цінностей дітей і молоді можуть 
широко використовуватись у наш час: факультативні 
уроки; лекції, читання; організація лекторіїв для бать-
ків з питань виховання. 

Розробка відповідних робочих навчальних про-
грам і методичних порадників є перспективним на-
прямом подальшої розробки теми.
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Формування у студентів вищих педагогічних  
навчальних закладів готовності до застосування 

травмопрофілактичних знань у професійній діяльності
Гавриленко І.В., Шпак В.П.

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженко

Анотації:
Обґрунтовується теоретична 
модель формування готовнос-
ті майбутніх учителів фізичної 
культури до застосування трав-
мопрофілактичних знань у про-
фесійній діяльності. Професійна 
готовність майбутнього вчителя 
до педагогічної діяльності пе-
редбачає його професійну ква-
ліфікацію та певну сукупність 
особистісних якостей і влас-
тивостей. З метою виявлення 
ефективності дії моделі було ви-
значено компоненти як ознаки, 
що засвідчують ступінь якісної 
підготовки студентської молоді. 
Ефективність моделі оцінюєть-
ся за конкретними показниками 
з урахуванням рівня готовності 
майбутніх фахівців до травмо-
профілактичної діяльності.

Гавриленко И.В., Шпак В.П. Формирование у 
студентов высших педагогических учебных 
заведений готовности к применению трав-
мопрофилактических знаний в професси-
ональной деятельности. Обосновывается 
теоретическая модель формирования готов-
ности будущих учителей физической культуры 
к применению травмопрофилактических зна-
ний в профессиональной деятельности. Про-
фессиональная готовность будущего учителя 
к педагогической деятельности предполагает 
его профессиональную квалификацию и опред-
еленную совокупность личностных качеств и 
свойств. С целью выявления эффективности 
действия модели были определены компоненты 
как признаки, удостоверяющие степень каче-
ственной подготовки студенческой молоде-
жи. Эффективность модели оценивается по 
конкретным показателям с учетом уровня го-
товности будущих специалистов к травмопро-
филактической деятельности.

Gavrilenko I.V., Shpak V.P. Formation 
of students of higher educational in-
stitutions ready to use injury-preven-
tion knowledge in professional work. 
The article explains the theoretical mod-
el of the readiness of future teachers of 
physical culture to use injury-prevention 
knowledge in professional work. Profes-
sional readiness of future teachers to 
teaching involves his professional quali-
fications and a set of personal qualities 
and properties. In order to assess the 
effectiveness of the model components 
have been identified as signs proving 
the degree of quality training for stu-
dents. Efficiency of the model is evalu-
ated on specific indicators, taking into 
account the level of preparedness for 
future professionals in injury-prevention 
activities.

Ключові слова:
травмопрофілактика, профе-
сійна діяльність, майбутній 
учитель, готовність, модель.

травмопрофилактика, профессиональная де-
ятельность, будущий учитель, готовность, 
модель.

injury-prevention, professional activities, 
the future teacher, readiness, model.

Вступ.1

Відповідно до Закону України “Про фізичну 
культуру і спорт” та “Державної програми розвитку 
фізичної культурі і спорту в Україні”, головними за-
вданнями освіти є збереження здоров’я, оптимізація 
навчального процесу, розробка здоров’язбережних 
технологій навчання, формування цінностей здоров’я 
і здорового способу життя.

Соціально-економічні зміни, процеси глобаліза-
ції та інтеграції, що відбуваються сьогодні в Україні, 
визначили нові пріоритети у професійній підготовці 
майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту у 
вищих педагогічних навчальних закладах. Важливого 
значення набувають не тільки міцні фундаментальні 
знання педагога, але і його здатність оперативно реагу-
вати на запити динамічно мінливої дійсності, постій-
но поповнюючи свій інтелектуальний багаж новою 
інформацією, безупинно займаючись самоосвітою й 
максимально ефективно використовуючи джерела ін-
формації для вирішення освітніх проблем[6,7,8]. 

Аналіз науково-методичної літератури, особис-
тий педагогічний досвід дозволив зробити висновок, 
що майбутні вчителі не готові до використання знань 
з травмопрофілактики у професійній діяльності; а 
педагоги, які вже працюють на посадах учителів фі-
зичної культури мають недостатній рівень знань зі 
здоров’язбережних технологій і не завжди усвідом-
люють значущість основних принципів запобігання 
спортивному травматизму для ефективної навчально-
тренувальної діяльності із спортивних ігор у вищому 
навчальному закладі . Характерною тенденцією роз-
витку спортивних ігор, є збільшення тренувальних 
і змагальних навантажень. У всіх видах спортивних 
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ігор спостерігається інтенсифікація ігрових дій за 
рахунок високої кондиції гравців, зростання техніко-
тактичної майстерності і в зв’язку з цим зміни  у пра-
вилах гри. 

Дoслідженню прoблеми прoфесійнoї підгoтoвки 
майбутніх фахівців завжди приділялася належна ува-
га, зoкрема таким аспектам, як: прoфесійна підгoтoвка 
фахівців у вищій шкoлі (М.Б.Євтух, М.O.Нoскo, 
С.O.Сисoєва), кoнцептуальні засади прoфесійнoї 
підгoтoвки майбутніх фахівців з фізичнoї культу-
ри і спoрту досліджувалися вітчизняними вченими 
(Е.С.Вільчкoвський, Н.Ф.Денисенкo, Л.П.Сущенкo, 
В.М.Платoнoв, Б.М.Шиян), сучасні підходи в освіті 
вимагають радикальних змін у використанні освітніх 
технологій в напрямку гуманізації і демократизації 
навчання і виховання студентської молоді та інтегра-
ції до Європейського та світового освітнього просто-
ру (А.Алексюк, В.Андрущенко, А.Бондар, М.Жалдак, 
В.Кремінь, В.Лозова та інші), з огляду на важливість 
вирішення зазначеної проблеми актуальними є праці 
багатьох вітчизняних науковців, зокрема проблемні 
аспекти професійної підготовки педагогічних кадрів 
та питання, пов’язані з реформуванням, оновленням 
змісту освіти досліджували: Р. Гуревич, В. Кузь, А. Лі-
гоцький, Л. Хомич, Я. Цехмістер, М.Чобітько та інші 
вчені. Проблему змісту, методів та форм навчання і 
виховання майбутніх фахівців знайшли відображення 
у працях Н.Тверезовської, В. Гриньової, О. Гури, Є. 
Кулика П. Лузана, В. Манька, О. Міщенко, С. Сисоє-
вої О. Щербакової та інших науковців. 

Для вирішення проблеми формування знань з  
травмопрофілактики у майбутніх учителів фізичної 
культури особливого значення набуває питання по-
будови теоретичної моделі підготовки майбутнього 
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вчителя фізичної культури до використання знань з 
профілактики спортивного травматизму у професій-
ній діяльності. 

Робота виконана за планом НДР Глухівського на-
ціонального педагогічного університету імені Олек-
сандра Довженко

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є розробка і обґрунтування те-

оретичної моделі формування готовності майбутнього 
вчителя фізичної культури до застосування знань з 
травмопрофілактики у професійній діяльності.

Результати дослідження.
Готовність науково-педагогічного працівника 

до професійної педагогічної діяльності, як зазначає 
В.Л.Ортинський [6], полягає в засвоєнні повного скла-
ду спеціальних знань (з предмета, навчальної дисци-
пліни, курсу) психолого-педагогічних дій у вищому 
навчальному закладі та соціальних відносин, у сфор-
мованості й зрілості професійно значущих і громад-
ських якостей особистості. Професійна кваліфікація 
полягає в умінні прогнозувати цілі та результат педа-
гогічного впливу, у побудові інформаційних моделей, 
ухваленні самостійних рішень та ін. Бути професійно 
педагогічно компетентним означає мати багатоком-
понентний склад інтеграційних професійних знань і 
вмінь, що забезпечує усвідомлення вольових рішень, 
виконання творчих дій з конструювання процесу на-
вчання й моделювання комунікативних зв’язків[8].

Труднощі у професійній підготовці учителів фізич-
ної культури значною мірою пов’язані із тим, що часто 
ототожнюється зміст вищої освіти із загальними ре-
зультатами професійної діяльності спеціалістів[4,8]. 
При цьому рідко викладачі беруть до уваги соціальні 
фактори впливу у професійній діяльності спеціаліс-
тів в цілому, рідко аналізується структура і зміст усієї 
професійної діяльності учителя фізичної культури. 
Однією з принципово важливих умов забезпечення 
знань про основи спортивної травмопрофілактики є 
формування вміння мінімізувати випадки спортивно-
го травматизму займаючихся, через засоби фізичної 
культури[1,2]. 

В умовах переходу системи освіти до надання сту-
дентам можливості вибору навчальних дисциплін, 
робить їх самостійними й активними. На факультетах 
фізичного виховання підготовка учителя до застосу-
вання знань з травмопрофілактики  у професійній ді-
яльності проводиться під час викладання таких дисци-
плін: валеології, анатомії та фізіології, основ медичних 
знань, гігієни, охорони праці, безпеки життєдіяльнос-
ті, спортивних дисциплін та теорії і методики фізич-
ного виховання[2,6,8]. Такий підхід, дає змогу студен-
там в сучасних умовах навчання не тільки отримувати 
знання, як сукупність фактів, теорій, але і гармонійно, 
інтелектуально і фізично розвиватися, формує вміння 
і навички організовувати, спрямовувати, узагальнюва-
ти, корегувати і контролювати фізичну підготовку як 
один із засобів запобігання травматизму[2].

Отже, професійна готовність майбутнього учителя 
фізичної культури до педагогічної діяльності перед-
бачає його професійну кваліфікацію та певну сукуп-

ність особистісних якостей і властивостей[6,7].
Спираючись на аналіз науково-методичної літера-

тури, особистий педагогічний досвід нами розроблена 
педагогічна модель підготовки майбутнього вчителя 
фізичної культури до травмопрофілактичної діяль-
ності (рис.1).

У складову структури моделі підготовки майбут-
нього вчителя до реалізації знань з травмопрофілак-
тики у професійній діяльності включені зміст, форми, 
педагогічні умови, етапи та компоненти підготовки. 
Результат даної підготовки оцінюється запропонова-
ними нами критеріями оцінки сформованості рівня 
знань з травмопрофілактики майбутнього вчителя. 

З метою виявлення ефективності дії моделі опти-
мізації травмопрофілактичної підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури нами було визначено ком-
поненти як ознаки, що засвідчують ступінь якісної 
підготовки студентської молоді. 

Дієвість моделі оцінюється за конкретними показ-
никами з урахуванням рівня готовності студентів до 
травмопрофілактичної діяльності. 

Основними критеріями готовності майбутніх учи-
телів фізичної культури до використання травмопро-
філактичних знань у професійній діяльності були ви-
значені мотиваційний, когнітивний, діяльнісний та 
самооцінний відповідно до яких встановлені високий, 
середній і низький рівні. 

Рівень сформованості знань, умінь і навичок тих, 
хто навчається, визначає їх готовність до здійснення 
майбутньої професійної діяльності, пов’язаної з запо-
біганням травматизму у процесі занять спортивними 
іграми.

Мотиваційний компонент готовності майбутнього 
вчителя фізичної культури передбачає формування по-
зитивної мотивації щодо впровадження травмопрофі-
лактичних знань, умінь та навичок у професійній діяль-
ності. При визначенні ознак мотиваційного компоненту 
та відповідних їм рівнів готовності майбутніх учителів 
фізичної культури до застосування знань з травмо-
профілактики у процесі навчання спортивним іграм, 
зокрема волейболу, враховано характер усвідомлення 
важливості значення фізичної культури і спорту в жит-
ті кожної людини, ставлення до майбутньої професії, 
усвідомлення важливості значення здоров’язбережних 
знань для вчителя фізичної культури. 

Когнітивний компонент готовності передбачає наяв-
ність отриманої цілісної професійно спрямованої систе-
ми теоретичних знань, спеціальних умінь та практичних 
навичок з травмопрофілактики у процесі навчання спор-
тивних ігор майбутніх фахівців з фізичного виховання 
та спорту. При визначенні ознак когнітивного критерію 
та відповідних їх рівнів готовності майбутніх учителів 
фізичної культури ми враховували те, що засвоєння на-
вчального матеріалу має трирівневу ієрархічну структу-
ру: нижній рівень –уявлення, середній рівень – розумін-
ня, вищий рівень – власне засвоєння.

Діяльнісний компонент готовності відображає 
формування творчих, самостійних умінь і навичок 
студентів професійно використовувати набуті трав-
мопрофілактичні знання, уміння та навички у прак-
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тичній діяльності. При визначенні рівнів готовності 
майбутніх учителів фізичної культури до професійної 
діяльності за ознаками діяльнісного компоненту було 
враховано рівень засвоєння здоров’язбережних знань, 
умінь, навичок.

Самооцінний компонент готовності визначається 
здатністю до високої критичності щодо своєї особис-
тості, своїх професійних якостей як вчителя фізичної 
культури. 

Показники рівнів сформованості готовності май-
бутніх вчителів фізичної культури до застосування 
знань з травмопрофілактики у процесі навчання спор-
тивних ігор:

високий – характеризується активізацією навчально-• 
пізнавальної діяльності студентів, послідовністю і 
систематизованістю оволодіння теоретичними зна-
ннями з здоров’язбереження та усвідомлення їх 
професійної значущості, високою потребою у на-
вчанні; спрямованістю на професійну самоосвіту, 
саморозвиток, самовиховання, самовдосконалення. 
Цей рівень передбачає активне використання набу-
тих знань, вмінь та навичок. Студенти цього рівня 

відрізняються творчим, продуктивним мисленням 
та навичками його практичного застосування, здат-
ністю вирішувати питання, пов’язані з травмопрофі-
лактикою і здоров’язбереженням у галузі фізичного 
виховання та спорту, самостійно мислити й робити 
висновки, високим рівнем критичності щодо своєї 
особистості, своїх професійних якостей;
середній – характеризується стійким інтересом • 
студентів до навчання, усвідомленням теоретич-
них знань з травмопрофілактики у процесі занять 
фізичним вихованням та спортом, професійно зна-
чущими, проте оволодіння знаннями не достатньо 
послідовне і систематизоване. Цей рівень передба-
чає стійку зацікавленість студентів у використанні 
набутих знань, умінь і навичок, помірний інтерес до 
своєї професії, помірну зацікавленість у самоосві-
ті, яка інколи потребує зовнішнього стимулювання, 
часткову відповідь, що має науково обґрунтовані 
уявлення щодо суті проблеми та сформовані вміння 
й навички у майбутнього фахівця. Рівень критично-
го ставлення щодо своєї особистості, своїх профе-
сійних якостей є середнім;

Рис.1. Педагогічна модель підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до застосуван-
ня знань з травмопрофілактики.

Формування знань з травмпрофілактики  
у майбутнього вчителя фізичної культури

Зміст                             Методи  Форми  

Етапи формування знань з 
профілактики травматизму  

Теоретико-інформаційний  Професійно-діяльнісний Креативно- самодіяльний

Компоненти  

мотиваційний         самооцінний            когнітивний                  діяльнісний

Рівні підготовки

високий           середній      низький  

Результат – готовність до затосування знань з травмопрофілактики 
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низький – характеризується відсутністю спрямо-• 
ваності на професійну самоосвіту, саморозвиток, 
самовиховання і самовдосконалення; нестійким ін-
тересом студентів до навчання, наявністю фрагмен-
тарних і не завжди науково обґрунтованих уявлень 
з здоров’язбережних технологій у фізичному вихо-
ванні та спорті. Студенти цього рівня не володіють 
належною якістю знань, умінь і практичних навичок 
з травмопрофілактики у процесі занять фізичною 
культурою і не визнають їх професійно значущими, 
потребують зовнішнього стимулювання діяльності. 
Рівень критичного ставлення щодо своєї особистос-
ті, своїх професійних якостей у студентів названої 
категорії є низьким. 

Добір змісту дисципліни “Основи профілактики 
спортивного травматизму”, в запропонованій нами 
моделі, ґрунтується на проведеному теоретичному 
аналізі, педагогічному експерименті та особистому 
педагогічному досвіді та складається з трьох модулів: 

Модуль 1. “Структура і особливості профилактики • 
спортивного травматизму”; 
Модуль 2. “Класифікація і механізми виникнення • 
спортивних травм»;
Модуль 3. “Педагогічні умови щодо організації • 
травмопрофілактики  залежно від виду спорту та 
особливостей учбово-тренувального процесу ”.

Процес формування знань з профілактики травма-
тизму майбутніх учителів фізичного виховання у ви-
щих педагогічних навчальних закладах, складається 
з трьох етапів, а саме: з теоретико-інформаційного, 
професійно-діяльнісного, креативно-самодіяльного.

Висновки.
Таким чином, розроблена і теоретично обґрунто-

вана структурна модель формування готовності май-
бутніх учителів фізичної культури до впровадження 
травмопрофілактичних знань, яка являє собою комп-
лексну систему взаємопов’язаних елементів (зміс-
ту, форм, методів), що при створенні організаційно-
педагогічних умов забезпечують досягнення головної 
мети процесу професійної підготовки відповідно до 
соціального замовлення. 

У ході дослідження нами обґрунтовані принци-
пи добору змісту формування готовності майбутніх 
вчителів фізичної культури до впровадження знань 
з травмопрофілактики, які ґрунтуються на загально-
педагогічних принципах і полягають у відповідності 
професійної підготовки потребам суспільства; сис-
темності і послідовності; зв’язку теорії з практикою; 
свідомості та активності студентів; доступності й 
міцності знань, умінь та навичок. Особливість профе-
сійної підготовки майбутніх вчителів фізичної куль-
тури до впровадження травмопрофілактичних знань 
полягає у тому, що організацію означеного процесу 
підготовки необхідно розуміти як цілісну систему, яка 
містить зміст, форми і методи формування готовності 
майбутніх фахівців фізичної культури до впроваджен-
ня набутих протягом навчання знань, умінь та нави-
чок з травмопрофілактики у фізичному вихованні та 
спорті, рівень навчально-методичного забезпечення, 
створення відповідних організаційно-педагогічних 

умов з метою підвищення ефективності підготовки 
учителя фізичної культури. 

Перспективи подальших досліджень полягають у 
розробці докладної методики реалізації запропонова-
ної моделі формування готовності майбутніх учителів 
фізичної культури до застосування травмопрофілак-
тичних знань у професійній діяльності та її експери-
ментальної перевірки. 
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Розвиток фізичної культури та спорту  
в українському селі в 1920-ті роки (на прикладі Донбасу)

Гальченко О.М. 
Донецький національний університет

Анотації:
Розглянуто культурний про-
цес на селі в контексті розвитку 
його фізкультурно-спортивної 
складової. Показано специфіку 
розгортання та становлення фі-
зичної культури на сільських те-
ренах Донбасу, з’ясовано місце 
фізкультурно-спортивного чинника 
у соціально-культурному розвитку 
села, наведено динаміку, висвітле-
но проблеми та здобутки. Даними 
для дослідження слугували архівні 
та матеріали друкованих видань. 
Встановлено, що системні зрушен-
ня у фізкультурній роботі на селі 
означились лише наприкінці роз-
глядуваного періоду. 

Гальченко А.Н. Развитие физической 
культуры и спорта в украинском селе 
в 1920-е годы (на примере Донбасса). 
Рассмотрен культурный процесс на селе 
в контексте развития его физкультурно-
спортивной составляющей. Показано спе-
цифику развертывания и становления фи-
зической культуры на сельских территориях 
Донбасса, выяснено место физкультурно-
спортивного фактора в социально-
культурном развитии села, приведена 
динамика, освещены проблемы и достиже-
ния. Данными для исследования служили 
архивные и материалы печатных изданий. 
Установлено,  что системные сдвиги в физ-
культурной работе на селе обозначились 
только к концу рассматриваемого периода. 

Galchenko A.N. Development of physi-
cal culture and sports in Ukrainian 
village in 1920-ies (for example Don-
bass). Considered the cultural process 
of rural development in the context of its 
sports component. The specificity of the 
deployment and establishment of physical 
culture in rural areas of Donbass, found a 
place of sports  factor in the socio-cultural 
development of the village, shows the 
dynamics, highlights the problems and 
achievements. Data for the study were 
archival materials and publications. It was 
established that the systemic changes in 
physical work in the village to designate 
only the end of the period.

Ключові слова:
фізична культура, спорт, село, 
Донбас, молодь.

физическая культура, спорт, село, Дон-
басс, молодежь.

physical culture, sports, village, Donbass, 
youth.

Вступ.1

Роки незалежності помітно збагатили регіональну 
історію вітчизняного фізкультурно-спортивного руху. 
Втім білих плям на мапі спортивної історії України ви-
стачить ще не одному поколінню дослідників. Чимало 
перспективних дослідних напрямів залишаються поза 
увагою науковців. Серед таких – історія фізкультурно-
спортивного процесу в українському селі.  

Примітно, що одна з перших дисертацій, викона-
на вітчизняними істориками спорту (М. Бунчук, 1956 
р.) [1], мала саме сільську проблематику, проте вона 
жодним чином не торкнулася предмету нашого дослі-
дження. Наступні десятиліття ліченими епізодами  від 
Є.Розанова [2] закріпили посталу проблему. 

Робота виконана за планом НДР Донецького наці-
онального університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Відтак вивчення витоків, специфіки розгортання та 

становлення фізичної культури на сільських теренах 
Донбасу, одного з вузлових регіонів держави, – на часі. 
Саме таким чином, але з урахуванням окресленого від-
тинку, ми визначаємо мету даної розвідки.

Завдання дослідження полягають у з’ясуванні міс-
ця фізкультурно-спортивного чинника у соціально-
культурному розвитку села, встановленні особливостей 
процесу, відстеженні його динаміки, висвітленні здобут-
ків. Праця стала можливою завдяки вивченню та аналізу 
архівних збережень та матеріалів друкованих видань. 

Результати дослідження.
За підсумками суцільного подвірного перепису 1923 

р. 74% населення (близько 1.850.000 осіб) Донецької 
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губернії2∗ складали сільські жителі, однак лише 171 
особу з цього числа наявна статистика визначає учас-
ником регіонального фізкультурно-спортивного про-
цесу. Попри стійке зменшення в наступні роки частки 
сільського населення в регіоні (1926 р. – близько 60%, 
кінець 1930 р. – близько 53% (1.259.226 осіб з загаль-
них 2.386.642) [3]), питання укорінення фізкультурної 
ідеї на селі становили помітну проблему на шляху до 
масовості фізкультурно-спортивного руху. 

Ініціаторами спортивної роботи на селі виступили 
робітничі комсомольські та фізкультурні організації 
регіону. Так, протягом липня-жовтня 1924 р. гуртки 
фізкультури луганських заводів “Жовтневої револю-
ції” та “Оборона Червоного Луганська” здійснили 
низку поїздок до підшефних сіл, де за участі місце-
вої молоді провели гімнастичні виступи та колективні 
ігри [4]. Такі відвідини слугували поштовхом до ство-
рення при хатах-читальнях та сільбудах спортивних 
осередків, що організовувались селянами “...за гаря-
чої участі сільських осередків ЛКСМУ....” [5]. 

Вказані ініціативи, очевидно, вже мали певну 
практику, адже за деякими даними число охоплених 
фізкультурою по селах Луганщини на 1 січня 1924 р. 
становило 1.538 осіб (1.031 ч. та 507 ж.), або ж 58 % 
від загального числа охоплених по округу [6]. Близько 
1.500 осіб сільської молоді протягом року було втяг-
нуто, переважно стихійним чином, по Артемівському 
округу [7]. В селах Сталінського округу в літньому 
сезоні 1924 р. фізичним розвитком займалось 600-700 
осіб [8]. 1924 р. бере відлік і фізкультурна робота в 
приміських селах (10 верст від міста) Маріуполь-
ського округу – Сартані та Волонтерівці. Рушієм 
∗ У 1920-1930 рр. територія сучасного українського Донбасу входила 
спочатку до складу Донецької губернії (1920-1925 рр.), а потім п’яти округів 
(1925-1930 рр.): Артемівського (до 1924 р. Бахмутського), Луганського, 
Маріупольського, Сталінського (до 1924 р. Юзівського) та Старобільського. 
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тут виступила футбольна гра, до якої згодом дода-
лися гандбол та легка атлетика. Відзначимо, що того 
року Маріупольська округова рада фізкультури (далі 
– ОРФК) отримала ще низку заяв від сіл, бажаючих 
отримати дозвіл на відкриття у себе спортивних сек-
цій [9]. Попри відсутність статистичного матеріалу по 
Старобільському округу, нами зафіксовані факти фіз-
культурної діяльності (футбольної гри) в значній його 
частині – Біловодському, Мостовському, Стрілець-
кому, Марковському та Деркульському районах [10]. 
Набуті показники були, до певної міри, наслідком за-
гального повороту “обличчям до села”, до здійснення 
якого приступила комуністична партія та радянська 
громадськість – фізична культура на селі розглядалась 
як одна з форм культурного будівництва [11]. 

Ріст сільських спортивних осередків та їх масовос-
ті відбувався вкрай натужно, а часом, набирав зворот-
них тенденцій. На 3 лютого 1925 р. по Луганському 
округу фізкультурою було охоплено лише 155 селян 
[12], а найвищий показник року був на рівні 319 осіб 
[13]. На 15 травня 1926 р. при 6 сільбудах, які мали 
майданчики, фізичною культурою займалось 216 осіб, 
а кращий показник року – 285. 490 луганських селян 
вдалось охопити фізкультурою у 1927 р., однак і тоді 
у більшості сіл округу фізкультурні гуртки, як такі, не 
існували, а “...лише в літній сезон організовувались 
спортивні команди: футбольні, городошні. Легка атле-
тика розвивається слабо” [14].

В маріупольських селах на кінець 1925 р. фізкуль-
турним процесом було охоплено близько 600 осіб (ра-
зом зі школярами) [15], а головним його змістом був 
футбол. Зазначимо, що й у 1927 р. прихильники фіз-
культури тут, у більшості своїй, “...на майданчиках  з 
ранку до вечора ганяють м’яча” [16].

Цікаво, що ОРФК регіону у діяльності сільських 
осередків намагались врахувати особливості саме 
сільських запитів з фізкультури. Так, у 1926 р. серед 
завдань інструкторів Сталінщини значилось збирання 
місцевих побутових ігор та розваг, що містять елемен-
ти фізичної культури. Ця ініціатива, між тим, не дала 
очікуваного  результату, “...оскільки населення округу 
не корінне – змішане, і всі розваги та ігри є тільки ва-
ріантами вже відомих ігор (городки, лапта російська, 
«горєлка» та ін.)” [17]. 

До речі, саме в Сталінському округу перебіг про-
цесу в розглядуваний проміжок часу був найбільш 
жвавим. На 1 жовтня 1925 р. охоплення тут складало 
5% (близько 210 осіб) від загального числа охоплених 
дорослих [18]. Впродовж 1926 р. на теренах округу 
було організовано відразу 6 сільських РРФК. Протя-
гом літа тут працювало 16 сільських гуртків фізкуль-
тури з загальною кількістю дорослих учасників (від 
16 років і старших) – 598 осіб (селяни – 70%, решта 
– службовці виконкому) [19]. Дані жовтня 1927 р. да-
ють збільшення кількості дорослих фізкультурників у 
округу до 648, щоправда, на тлі зменшення до 9 числа 
селянських гуртків фізичної культури [16]. Головним 
чинником такого поступу слід вважати короткотермі-
нові курси (192 год.), які в травні організувала Ста-
лінська ОРФК. По їх закінченню села Сталінщини 

отримали 23 груповоди з фізкультури та 2 помічника 
інструктора [15]. Започаткування в регіоні процесу 
підготовки кадрів для села було вчасним і жаданим, 
адже сільські спортивні осередки в масі своїй були по-
збавлені керівної одиниці або ж ними керували особи 
низької кваліфікації, а почасти, й взагалі незнайомі з 
фізичним вихованням особи. 

Незважаючи на те, що ще влітку 1924 р. село 
вперше було представлено в низці спортивних стар-
тів, проведених ОРФК регіону, дебюту в офіційному 
змагальному процесі довелось зачекати. Вірогідно, 
це трапилось 1926 р., коли першість Маріуполя з 
футболу[20]) виборювали і дві сільські команди. Відо-
мо, зокрема, що 22 серпня у змаганнях серед команд 
класу “Б” І “Червона Волонтерівка” поступилася ІІ 
порту – 1:2, а 29 серпня, вже серед команд класу “А”, 
ялтинська “Червона зірка” поступилася “Кожевнику” 
– 0:5 [21]. 

А вперше серйозну увагу на розвиток сільсько-
го фізкультурно-спортивного руху галузева влада 
звернула у 1927 р., коли ввела до програми тогоріч-
ної Всеукраїнської спартакіади змагання трудівників 
села [13]. Донбас у цих стартах, принаймні у легко-
атлетичній їх частині, був представлений селянським  
колективом Сталінського округу, який з 37,5 очками 
(27,5 чол. + 10 жін.) здобув V місце серед загалом 8 
районів-учасників [22]. І якщо вибір округу, що мав 
репрезентувати селянський спортивний рух Донбасу, 
було вирішено розпорядженням зверху, то безпосеред-
ньо принципи та методи добору команди невідомі. 

Спортивні події 1927 р. стали поворотними у зміні 
ставлення до селянського фізкультурно-спортивного 
руху, своєрідною крапкою відліку нового етапу у його 
просуванні. Наступного року цей факт вустами Голо-
ви ВУЦВК Буценка отримав офіційне звучання: “...
лише у 1928 р. серед 24 млн. селян масову фізкультур-
ну роботу тільки починаємо” [23].

Найбільш активної динаміки, за наявною ста-
тистикою, вказана тенденція набула в Сталінському 
округу, де у 1928-29 рр. кожен (21 – 26,9% від загалу) 
селянський гурток вже мав штатного інструктора, а 
фізичним розвитком було охоплено 1.619 осіб (26,2%) 
[24]. Мало змінилася впродовж 1928 р. динаміка фіз-
культурного процесу на Луганщині – лише 8 сільських 
гуртків та 400 фізкультурників [25]. Проте, продовжу-
вали зберігатись в регіоні місця, де спортивний рух 
був відсутнім. Зокрема, Старокерменчикський РВК 
Маріупольського округу наприкінці 1928 р. не раху-
вав необхідним звітувати ОРФК, позаяк “...у районі 
ніякої роботи з фізичної культури не ведеться, тому й 
відомість не надається” [26].

Головним каталізатором фізкультурного процесу 
на селі, як і раніше, виступали спортивні змагання. 
У 1929 р. Донбас отримав перші районні та округо-
ві селянські спартакіади – започаткували процес лу-
ганчани. Зазначимо, що їх організації та проведен-
ню передував чималий обсяг роботи, адже районні 
РФК існували лише при 5 ра йвиконкомах та й 
матеріальної бази, окрім утримання райінструкто-
ра, не мали. 
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Святом для луганського селянина стала І Луган-
ська окрсільспартакіада, терміни якої (27-29 вересня) 
були приурочені “Святу врожаю”. Для преміювання 
селянських колективів 12 округових установ виділи-
ли призи на загальну суму 1.700 крб.: головний приз 
– устаткування на селі медпункту вартістю до 1.000 
крб., на решту – роздача спортприладдя. Спартакіада 
пройшла за участі 8 колективів та 127  учасників. За-
гальні наслідки змагань з легкої атлетики, шахів та 
дамок, волейболу та футболу виявились наступними: 
І місце – Дмитрівський р-н (49,75 очок), ІІ – Лугано-
Станичний (53), ІІІ – Ровенецький (73,5) [27].

Від 1930 р. селянські спартакіади міцно увійшли до 
спортивних календарів усіх рівнів. Програма та норми 
представництва районів в округових змаганнях того се-
зону повністю відповідали майбутній І Всеукраїнській 
селянській спартакіаді [28], фінальні старти якої про-
йшли 15-17 вересня 1930 р. на Червоному стадіоні Києва 
[29]. Наслідки виступу округів Донбасу наразі невідомі. 

Заради справедливості слід вказати, що впродовж 
1920-х рр. якихось помітних результатів у фізкультур-
ній роботі на селі все ж не було. Лише 1929-1930 рр., 
за великим рахунком, можна занести в актив сільсько-
му спортивному руху. Активно сприяв фізкультурно-
спортивному рухові на селі щойно розпочатий процес 
колективізації сільського господарства. 

В 1930 р. ВРФК СРСР провела Всеросійську на-
раду з сільської роботи. Найважливішим на ній було 
питання про підготовку громадських фізкультурних 
кадрів для села. Основам фізичного виховання перед-
бачалося навчити педагогів сільських шкіл, “изба-
чей”, політпросвітпрацівників, медичних працівників, 
спеціалістів сільського господарства, мобілізованих 
червоноармійців. Сільські ж фізкультурники, у свою 
чергу, під керівництвом комсомольських осередків 
та спираючись на шефську допомогу міських органі-
зацій, мали посилити власний вплив на громадсько-
політичне та культурне життя села [30]. 

Висновки.
Таким чином, культурний розвиток села в контексті 

його фізкультурно-спортивної складової органічним чи-
ном вписувався в комплексний процес вирішення масо-
вих завдань, що стояли перед галузевою владою. Втім, 
брак належного галузевого ресурсу відчутно обмежив 
можливість необхідного впливу на процес, надавши се-
лянському фізкультурному руху помітної стихійності, 
територіальної нерівномірності та виразних футбольних 
ознак. 

Подальші перспективи лежать в площині розши-
рення хронологічних меж дослідження, звуженням 
предмету вивчення (сільське шкільництво, інтеліген-
ція, жіноцтво тощо).
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Алгоритм формування і реалізації індивідуально орієнтованої 
фізичної підготовки майбутніх рятувальників на етапах 
навчання у вищому військовому навчальному закладі

Гоншовський В.М.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Анотації:
Розглянуто теоретико-емпіричні 
дані для проектування техноло-
гії індивідуалізації фізичної під-
готовки рятувальників під час 
навчання у вищому військовому 
навчальному закладі. Розро-
блено алгоритм формування і 
реалізації відповідного змісту. 
Використано дані про принципи 
проектування педагогічних тех-
нологій, теорії адаптації, теорії 
і методики фізичного виховання 
студентської молоді, специфіки 
професійної діяльності ряту-
вальників та отримані нами у 
констатувальному експеримен-
ті. Визначено послідовність і 
зміст проектувальних дій, ре-
алізація яких сприятиме  фор-
муванню ефективної фізичної 
підготовки у вирішенні завдань 
фізичної і практичної військово-
професійної підготовленості 
майбутніх рятувальників різних 
соматотипів на етапах навчання.

Гоншовский В.Н. Алгоритм формирования 
и реализации индивидуально ориентиро-
ванной физической подготовки будущих 
спасателей на этапах обучения в высшем 
военном учебном заведении. Рассмотрены 
теоретико-эмпирические данные для проекти-
рования технологии индивидуализации физи-
ческой подготовки спасателей во время обу-
чения в высшем военном учебном заведении. 
Разработан алгоритм формирования и реа-
лизации соответствующего содержания. Ис-
пользовали данные, касающиеся принципов 
проектирования педагогических технологий, 
теории адаптации, теории и методики физи-
ческого воспитания студенческой молодежи, 
специфики профессиональной деятельности 
спасателей и полученные в ходе констати-
рующего эксперимента. Установлены после-
довательность и содержание проектируемых 
действий, реализация которых будет спо-
собствовать формированию эффективной 
физической подготовки в решении задач 
физической и военно-профессиональной по-
дготовленности будущих спасателей разных 
соматотипов на этапах обучения. 

Gonshovsky V.M. The algorithm of the 
formation and realization of the individ-
ually oriented physical preparedness 
of the future rescuers at the stages of 
studying at high military educational 
institution. The theoretical and empiric 
facts for the projecting of the technology 
of the individualization of physical pre-
paredness of the rescuers while studying 
at high military educational institution were 
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Вступ.1
Отримані на попередньому етапі дослідження дані 

[3; 4] та дані наукової літератури [5; 8; 15] свідчать 
про існування внутрішньо-, міжтипологічних особли-
востях вияву, зміни показників фізичної підготовле-
ності хлопців різних соматотипів у період шкільного 
віку. У зв’язку з цим важливим є врахування цих осо-
бливостей під час формування змісту їхньої фізичної 
підготовки.

Водночас практично відсутні такі дані [16], отри-
мані на контингенті студентської молоді. Що стосу-
ється курсантів вищих військових навчальних за-
кладів (ВВНЗ) взагалі та майбутніх рятувальників 
зокрема, то такі дані взагалі відсутні. Зазначене не 
сприяє формуванню ефективних технологій і методик 
їх фізичної підготовки на етапах навчання у ВВНЗ, а 
отже зумовлює необхідність проведення відповідних 
досліджень. 

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження –– розробити на основі 

теоретико-емпіричних даних алгоритм формування і 
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реалізації індивідуально орієнтованого змісту фізич-
ної підготовки майбутніх рятувальників різних сома-
тотипів на етапах навчання у ВВНЗ. 

Методи та організація дослідження. Під час до-
слідження використовували такі загальнонаукові ме-
тоди: аналіз, синтез, системний, теоретичного моде-
лювання.

Результати дослідження.
Під час розроблення алгоритму формування і ре-

алізації індивідуально орієнтованого змісту фізичної 
підготовки майбутніх рятувальників різних соматоти-
пів на етапах навчання у ВВНЗ ураховували принципи 
проектування педагогічних технологій [9; 12; 18], дані 
теорії адаптації [10; 19], теорії і методики фізичної 
підготовки студентської молоді [1; 2], специфіки про-
фесійної діяльності рятувальників [13; 17] та отрима-
ні нами під час констатувального експерименту дані. 
Розроблений для проектування технології індивідуа-
лізації фізичної підготовки майбутніх рятувальників 
алгоритм передбачав таке. 

Визначення мети та завдань процесу фізичної під-
готовки. Метою запропонованого змісту було покра-
щення фізичної підготовленості курсантів до рівня, 
що забезпечує успішне виконання визначених дер-
жавним іспитом рухових завдань для оцінки їхньої 
практичної військово-професійної підготовленості. 
Етапними завданнями передбачалося покращити ви-
значені на певний період навчального року показники 
фізичної підготовленості, здійснювати систематичний 
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контроль за цим процесом та оволодінням курсантами 
розділами програмного матеріалу, а оперативними  за-
вданнями –– виконувати зміст кожного заняття з фі-
зичного виховання. 

Визначення соматотипів курсантів. Ця 
організаційно-методична дія дозволяє реалізувати ди-
ференційований підхід до курсантів, використовуючи 
високоефективний і прогностичний критерій –– со-
матотип, оскільки формування на його основі підгруп 
забезпечує їх однорідність за комплексом показників, 
насамперед пов’язаних з морфологією і функціями 
різних систем організму. Зазначене дуже важливо 
при цілеспрямованому впливі на показники фізичної 
підготовленості та для здійснення подальшого кро-
ку, –– індивідуалізації фізичної підготовки. Останнє 
передбачає врахування всередині цих підгруп індиві-
дуальних особливостей кожного курсанта при виборі 
оптимального дозування фізичних вправ у сформова-
них комплексах.  

Важливим тут є вибір найефективнішої методики ви-
значення соматотипу. Ураховуючи дані наукової літера-
тури [5; 8; 15] доцільно використовувати схему Штефко-
Островського у модифікації С. С. Дарської [6]. 

Визначення складу показників фізичної підготов-
леності, на які буде здійснюватися цілеспрямований 
вплив. Ця проектувальна дія покликана визначити 
оптимальний склад показників фізичної підготовле-
ності, які у курсантів певного соматотипу необхідно 
покращувати на кожному етапі навчання. Для цього  
враховували отримані під час констатувального екс-
перименту дані щодо структури зміни фізичної під-
готовленості курсантів, взаємозв’язків між зміною її 
показників та дані наукової літератури [11] про інтер-
претацію факторного аналізу (згідно внеску кожного 
фактора у загальну дисперсію). Встановили, що у кур-
сантів торакального соматотипу необхідно розвивати: 
у І рік навчання –– вибухову, швидкісну силу, загаль-
ну і статичну силову витривалість, а кількість занять 
такої спрямованості із загальних 49 у навчальному  
році становитиме відповідно 6, 6, 10 та 10, а решту 8 
занять спрямувати на вирішення інших поставлених 
завдань. У ІІ рік необхідно розвивати вибухову (11за-
нять), швидкісну (7) й абсолютну м’язову (8) силу, ви-
тривалість (9), координацію у циклічних локомоціях 
(8), а решту 14 занять із усіх 57 спрямувати на розви-
ток швидкісної витривалості й витривалості у склад-
нокоординаційній руховій діяльності (по 7 занять). У 
ІІІ рік необхідно розвивати координацію у циклічних 
локомоціях (8 занять) і акробатичних рухових діях 
(7), абсолютну м’язову (8), швидкісну (7) й вибухову 
(6) силу, а решту 14 занять із усіх 50 спрямувати на 
розвиток статичної силової витривалості (4), загаль-
ної витривалості (6), витривалості у складнокоорди-
наційній руховій діяльності (4). У  IV рік розвивають 
абсолютну м’язову і вибухову силу (по 5 занять), різ-
новиди витривалості (7), гнучкість (5),  координацію 
в акробатичних рухових діях (7), а решту 11 занять із 
усіх 40 спрямовують на вирішення інших поставле-
них завдань.  

У курсантів м’язового соматотипу фізичними 
якостями, що потребують першочергового розвитку 
є: І рік –– гнучкість (6 занять), загальна витривалість 
(6), абсолютна м’язова (17) і швидкісна (8) сила, а та-
кож швидкісна витривалість (10), а решту 2 заняття з 
усіх 49 у навчальному році спрямовують на розвиток 
координації у циклічних локомоціях; ІІ рік –– абсо-
лютна м’язова (14) і вибухова (8) сила, координація у 
циклічних локомоціях (6), загальна витривалість (13), 
витривалість у складнокоординаційній руховій діяль-
ності (8), а решта 8 занять із усіх 57 –– на вирішення 
інших поставлених завдань; ІІІ рік –– різновиди ви-
тривалості (10), абсолютна м’язова (14), вибухова (9), 
швидкісна (8) сила та гнучкість (7), а решта 2 заняття 
із усіх 50 –– на покращення статичної силової витри-
валості; IV рік –– витривалість у складнокоординацій-
ній руховій діяльності, абсолютну м’язову і вибухову 
силу (по 7 занять), координацію у циклічних локо-
моціях (8), акробатичних  рухових діях (6), а решту 
5 занять із усіх 40 спрямовують на вирішення інших 
поставлених завдань.   

Водночас на перших п’яти заняттях з фізичного ви-
ховання курсантам усіх соматотипів також необхідно 
використовувати вправи, спрямовані для покращення 
загальної витривалості, а на кожному занятті –– до-
датково вправи для розвитку гнучкості.

Розподіл у навчальному році фізичних наванта-
жень певної спрямованості, виходячи із попередньо-
го. Як зазначалося раніше, на перших 5 заняттях у всіх 
курсантів необхідно покращувати загальну витрива-
лість для збільшення функціональних можливостей 
організму в аспекті виконання більших фізичних на-
вантажень. Послідовність використання занять іншої 
спрямованості повинна забезпечувати позитивне пе-
ренесення досягнутого на попередніх заняттях тре-
нувального ефекту [19]. У IV рік навчання курсантів 
визначили таку послідовність занять:  торакальний со-
матотип –– спрямованих на розвиток гнучкості, абсо-
лютної м’язової сили, статичної силової витривалості, 
координації в акробатичних рухових діях, вибухової 
сили, загальної витривалості; м’язовий соматотип –– 
на розвиток витривалості у складнокоординаційній 
руховій діяльності, абсолютної м’язової сили, коор-
динацію в акробатичних рухових діях, вибухову силу, 
координації у циклічних локомоціях. 

Розвиток фізичних якостей здійснюється на кож-
ному занятті з фізичного виховання, які у переважній 
більшості комплексні, тобто крім цього передбачають 
також удосконалення техніки виконання програмних 
рухових дій та теоретико-методичну підготовку кур-
сантів. 

Дозування фізичних вправ у кожному окремому 
занятті із визначеною спрямованістю фізичних наван-
тажень та індивідуалізація їх параметрів. В окремому 
занятті з фізичного виховання у IV рік навчання пла-
нують вправи для розвитку двох фізичних якостей, –– 
гнучкості (розвивали на кожному занятті) та однієї із 
вищезазначених. Дані спеціальної літератури [1; 2; 17; 
20] дозволяють визначити мінімальний обсяг фізич-
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них навантажень певної спрямованості, використання 
якого в окремому занятті забезпечує формування тер-
мінової адаптації. Цей обсяг складає: при вдоскона-
ленні абсолютної м’язової сили –– 22–25 хв, статичної  
витривалості –– 18–20, швидкісних якостей –– 20–22, 
вибухової сили –– 28– 32, координації –– 22–25, гнуч-
кості –– 35–45 повторень кожної вправи, але не мен-
ше 10–12 хв у середньому темпі, аеробно-анаеробної 
витривалості –– 10–20 хв, аеробної –– 12–20. Зазна-
чені обсяги конкретизували кількістю фізичних вправ 
у комплексах визначної спрямованості. Щодо вибору 
курсантам оптимальних параметрів, то їх забезпечу-
вали кількістю повторень (часом виконання) й інтен-
сивністю виконання кожної вправи, враховуючи ви-
хідний рівень розвитку (низький, середній, високий) 
у кожного фізичної якості, яку планували розвивати. 

Дозування фізичних вправ у інших визначених нор-
мативними актами формах занять. Змістом ранкової 
гімнастики є загальноприйняті у фізичному вихован-
ні військовослужбовців комплекси вправ, спортивних 
тренувань –– обрані тренерами з видів спорту засоби 
і методи. 

Під час реалізації основної форми –– занять з фі-
зичного виховання –– використовують вправи з пла-
вання, рукопашного бою, на тренажерах та гімнас-
тичні, легкоатлетичні, спортивно-ігрові й комплекси 
вправ для вдосконалення професійно-важливих рухо-
вих умінь і навичок. Останні передбачають, передусім 
рухові завдання, що є найбільш складними для вико-
нання курсантами під час державного іспиту [14]. 

Інші передбачені форми, а саме супутні трену-
вальні заняття та заняття з фізичної підготовки в осо-
бливих умовах, проводять у дні, в які розкладом не 
передбачено занять з фізичного виховання, оскільки 
після використання в останньому оптимальних на-
вантажень відставлений тренувальний ефект зберіга-
ється, у середньому, 48 годин. Зміст цих форм занять 
передбачає покращення, насамперед витривалості 
курсантів різних соматотипів. 

Масові спортивно-оздоровчі заходи проводять що-
найменше один раз на місяць як  змагання між під-
розділами з виконання вправ військово-спортивного 
комплексу, офіцерського багатоборства та різних ви-
дів спорту. 

Визначення термінів проведення і змісту системи 
контролю. Педагогічний контроль спрямовують на 
отримання такої інформації: оперативний контроль 
–– про стан функціонування організму в умовах за-
пропонованих під час кожного заняття фізичних на-
вантажень; вихідний, підсумковий, етапний –– про 
стан фізичної підготовленості курсантів відповідно 
на початку, наприкінці навчального року та напри-
кінці першого півріччя. Останні здійснюють під час 
проведення спортивно-оздоровчих заходів, оскільки 
це дозволяє вивільнити час занять з фізичного вихо-
вання та збільшити інтерес і зацікавленість курсантів 
у виконанні запропонованих тестів. 

Підготовка матеріально-технічного забезпечен-
ня занять. Реалізація цієї організаційної дії перед-

бачає завчасну підготовку необхідного матеріально-
технічного забезпечення, а під час реалізації кожного 
окремого заняття –– завчасну підготовку місць занять 
(станцій при коловому тренуванні) виходячи із по-
ставлених завдань. 

Розроблення комплексу заходів із підвищення мо-
тивації курсантів до виконання поставлених завдань. 
Реалізація зазначеного передбачає врахування вихід-
них і поточних досягнень курсантів як основи свідо-
мої й активної участі кожного у вирішенні поставле-
них завдань [7]. Водночас важливим є заохочення їх 
до самостійних занять фізичними вправами, до са-
моконтролю за  результатами. Крім цього необхідно 
доводити до відома курсантів та їхніх керівників дані 
про стан фізичної підготовленості перших, викорис-
товувати разом з керівниками систему стимулів. 

Узгодження розробленого змісту із загальним ре-
жимом дня курсантів, викладачами інших дисциплін 
у напрямі пріоритетності й обов’язковості його ви-
конання. Реалізація цієї проектувальної дії дозволяє 
узгодити запропонований зміст фізичної підготовки з 
іншими викладачами і керівниками підрозділів в ас-
пекті його систематичного використання у тих формах 
занять фізичними вправами, якими вони здійснюють 
керівництво. Водночас узгоджують розклад занять з 
фізичного виховання і спортивного тренування, а саме 
розподіляють їх рівномірно протягом кожного тижня, 
півріччя та в навчальному році; розподіляють також 
рівномірно протягом кожного тижня інші використані 
форми занять фізичними вправами.   

Висновки.
1. Аналіз наукової літератури засвідчив відсутність 

досліджень, спрямованих на розроблення ефек-
тивних у покращенні фізичної та практичної 
військово-професійної підготовленості майбутніх 
рятувальників технологій індивідуалізації їх 
фізичної підготовки.   

2. З урахуванням принципів проектування педагогічних 
технологій, даних теорії адаптації, теорії і мето-
дики фізичної підготовки студентської молоді, 
специфіки професійної діяльності та констатуваль-
ного експерименту розроблено алгоритм формуван-
ня і реалізації індивідуально орієнтованого змісту 
фізичної підготовки майбутніх рятувальників 
різних соматотипів на етапах навчання у ВВНЗ.
Подальші дослідження необхідно спрямувати на 

експериментальну перевірку ефективності розробле-
ного з урахуванням запропонованого алгоритму зміс-
ту індивідуально орієнтованої фізичної підготовки 
майбутніх рятувальників на етапах навчання в аспекті 
комплексного вирішення поставлених завдань. 
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Вплив занять з  фізичного виховання  
на розумову працездатність та психоемоційну стійкість  

студентів залежно від специфіки  професійної діяльності
Гуменний В.С.

Кременчуцький національний університет  імені Михайла Остроградського

Анотації:
Розглянуто вплив фізичного 
виховання на розумову пра-
цездатність та психоемоційну 
стійкість студентів залежно від 
специфіки майбутньої профе-
сійної діяльності за допомогою 
коректурної проби Анфімова. 
У дослідженні прийняли участь 
студенти Кременчуцького націо-
нального університету. Встанов-
лено позитивний вплив занять з 
фізичного виховання на розумо-
ву працездатність. Рекоменду-
ється розглядати та планувати 
фізичне виховання студентів, 
як обов’язковий компонент за-
гального навчально-виховного 
процесу для підвищення рівня 
засвоєння загальнотеоретичних 
та спеціальних предметів.

Гуменный В.С. Влияние физического 
воспитания на умственную работоспо-
собность и психоэмоциональную устой-
чивость студентов в зависимости от спе-
цифики  профессиональной деятельности. 
Рассмотрено влияние физического воспи-
тания на умственную работоспособность и 
психоэмоциональную устойчивость студентов 
в зависимости от специфики будущей про-
фессиональной деятельности с помощью 
корректурной пробы Анфимова. В исследо-
вании приняли участие студенты Кремен-
чугского национального университета. Уста-
новлено положительное влияние занятий 
по физическому воспитанию на умственную 
работоспособность. Рекомендуется рассма-
тривать и планировать физическое воспита-
ние студентов, как обязательный компонент 
общего учебно-воспитательного процесса для 
повышения уровня усвоения общетеоретичес-
ких и специальных предметов.

Gumenniy V. Influences of physical 
training on intellectual working capac-
ity and psychoemotional stability of 
students depending on specificity of 
professional work. Influence of physical 
training on intellectual working capacity 
and psychoemotional stability of students 
depending on specificity of the future pro-
fessional work by means of proof test of 
Anfimova is considered. Students of the 
Kremenchug national university who were 
engaged  have taken part in research. 
Positive influence of employment on 
physical training on intellectual working 
capacity is established. It is recommended 
to consider and plan physical training of 
students, as an obligatory component of 
the general teaching and educational pro-
cess for increase of level of mastering of 
general-theoretical and special subjects.

Ключові слова:
студент, фізичне виховання, 
професійна діяльність, розумо-
ва працездатність, коректур-
на проба.

студент, физическое воспитание, профес-
сиональная деятельность, умственная ра-
ботоспособность,, корректурная проба.

the student, physical training, intellectual 
serviceability, professional work, proof 
test.

Вступ. 1

Відповідно до наявної термінології працездатністю 
називається потенційна можливість людини протягом 
заданого часу і з визначеною інтенсивністю виконувати 
максимально можливий обсяг роботи (розумової чи 
фізичної) [2]. Під час розумової роботи збільшується 
наповнення кров’ю судин мозку, відбувається звуження 
периферичних судин кінцівок, розширення судин 
внутрішніх органів, тобто судинні реакції зворотні до 
тих, які характерні під час м’язового навантаження [3]. 

Експериментальні дослідження показують, 
що у студентів покращуються знання і зростають 
інтелектуальні здібності, якщо використовуються 
активні методи навчання [7].

За даними спеціалістів [4] фізичне виховання 
у режимі навчальної діяльності студентів значно 
підвищує розумову працездатність.

В умовах інтенсифікації навчальної діяльності 
успішне вирішення задач навчання неможливо 
досягти тільки одними педагогічними методами. 
Так, доведено, що фізичні вправи активно впливають 
на ефективність навчання, на елементи розумової 
працездатності, використовуються для попередження 
та ліквідації розумової стомленості [1, 5, 6].

Враховуючи вищесказане,  рекомендується  
розглядати та планувати процес фізичного виховання  
студентів, як невід’ємний  і обов’язковий компонент 
загального навчально-виховного процесу, що підвищує 
можливість засвоєння загальнотеоретичних та 
спеціальних предметів, і стійкість до психоемоційних 
стресів.

Дослідження виконано згідно плану науково-
дослідної роботи кафедри фізичного виховання 

© Гуменний В.С., 2011

Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета нашого дослідження – аналіз впливу 

фізичного виховання на розумову працездатність 
та психоемоційну стійкість студентів залежно від 
специфіки майбутньої професійної діяльності.

Результати досліджень.
У залежності від особливостей предмета праці, 

усі спеціальності Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остроградського, за 
якими ведеться підготовка фахівців, можна розділити 
на 3 групи:
1. Технономічні спеціальності (людина – техніка).

Це професії, що характеризуються постійною 
напругою уваги, помірною розумовою і значною 
нервово-емоційною напругою. Ці професії вимагають 
від людини швидкого прийняття рішень, характеризу-
ються помірним фізичним навантаженням.

Від інженерів технономічних спеціальностей по-
трібне вміння дозувати невеликі за величиною силові 
навантаження при користуванні різними ручними і 
ножними органами керування, дисплейною технікою, 
осцилографом на пульті керування. Кількість рухів, 
які виконуються за зміну, нерідко досягає кількох ти-
сяч. Тому відсутність здатності відчувати та суворо 
дозувати невеликі силові навантаження призводить 
до великої витрати енергії, швидкої перевтоми і пе-
ренапруги нервово-м’язового апарата, що нерідко 
зумовлює різні захворювання м’язів і периферичної 
нервової системи.
2. Сигномічні спеціальності (людина – знакова система).

Це професії, що характеризуються змушеною ро-
бочою позою, вкрай обмеженими рухами, високою 
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концентрацією уваги, миттєвою реакцією, розумовою 
й емоційною напругою. Основне навантаження при-
падає на зір і слух, які повинні бути в постійній готов-
ності сприйняти інформацію.

Основний профіль роботи інженерів даної групи 
спеціальностей пов’язаний з розробкою, проектуван-
ням, виробництвом і експлуатацією різної обчислю-
вальної техніки, комп’ютерів, пристроїв промислової 
електроніки, радіоапаратури широкого призначення. 
При цьому в діяльності фахівця часто мають місце ма-
кетування, ремонт, налагодження, регулювання елек-
тронної і радіоапаратури, робота з ЕОМ та інші опе-
рації, для виконання яких використовуються дрібні й 
мікроскопічні деталі, тонкі інструменти, високочутли-
ві прилади. Така робота вирізняється також великою 
зоровою і розумовою напругою, тривалою гіподина-
мією, вимушеною позою, монотонністю праці.
3. Соціометричні спеціальності (людина – людина).

Це група професій, що відрізняється розумовою 
напругою, одноманітністю робочої пози, крайньою 
обмеженістю  рухів. Її характеризує велике наванта-
ження на розумові й обслуговуючі їх психічні проце-
си (сприйняття, пам’ять, увага й ін.).

Особливостями трудової діяльності представни-
ків соціометричних спеціальностей є: тривале пере-
бування в малорухомій позі (в основному сидячи), 
монотонність операцій, необхідність сприймати через 
зоровий аналізатор і переробляти величезну кількість 
інформації, виконувати велику кількість інформації, 
що пов’язано з використанням клавішної й кнопкової 
обчислювальної техніки. Специфіка такої праці є при-
чиною ряду захворювань (хвороби серця, кровонос-
них судин, порушенням обміну речовин, робочою мі-
опією, яка зумовлена постійним напруженням органів 
зору, порушенням постави). 

Фахівцю даної категорії потрібне оперативне мис-
лення, він повинен уміти швидко аналізувати інфор-
мацію, що надходить, вибрати правильне рішення 
і також швидко його реалізувати. Необхідно також 
мати гарну оперативну і довгострокову пам’ять – 
здатність запам’ятовувати на короткий і тривалий час 
значний обсяг інформації й оперувати нею. Це осо-
бливо необхідно сьогодні, коли кількість інформації, 
яку потрібно переробити щодня фахівцю, неухильно 
зростає. Тому представникам соціометричних спе-
ціальностей особливо необхідні заняття фізичними 
вправами, які забезпечують гарний стан центральної 
нервової, серцево-судинної систем, пальців рук. Та-
кож необхідні статична витривалість м’язів спини, ту-
луба, живота, шиї, велика точність рухів рук і пальців. 
Вимагаються вміння швидко переробляти інформа-

цію, витривалість до тривалої одноманітної розумової 
роботи, стійкість уваги.

У дослідженні прийняли участь 131 студент 
Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського, які займалися в секціях 
плавання та аквааеробіки. Із них 67 студентів техно-
номічних спеціальностей, 36 – сигномічних спеціаль-
ностей та 28 – соціометричних спеціальностей.

Одним із найпоширеніших та доступних методів 
дослідження функції уваги та розумової працездат-
ності є коректурна проба Анфімова. Досліджуваному 
дається коректурна таблиця і пропонується завдання 
– швидко, продивляючись рядки літер по горизонталі, 
викреслювати літери С і К протягом 5 хвилин.

Опрацювання таблиці полягає у визначенні про-
дуктивності роботи в кожній 1-хвилинній серії та в 
цілому за 5 хвилин. Для цього необхідно підрахувати 
кількість опрацьованих знаків – Н, кількість закрес-
лених літер – М, кількість помилок – О. Помилкою 
вважається пропуск тих літер, які повинні бути за-
креслені, а також неправильно закреслені.

По кожній серії окремо, а також всього за п’ять се-
рій вираховується:

показник точності роботи – (А)
  А= М : (М + О);     (1)
показник чистої працездатності – (Е)
  Е= Н х А         (2) 
Інтенсивність занять визначалася за допомогою 

реєстрації частоти серцевих скорочень (ЧСС) до по-
чатку занять та в кінці. Середні показники ЧСС у 
студентів технономічних спеціальностей склали до 
занять 84 уд./хв., після занять – 123 уд./хв.; у студен-
тів сигномічних спеціальностей – 93 уд./хв. до занять,   
126 уд./хв. – після занять; у студентів соціометричних 
спеціальностей – відповідно 86 уд./хв. та 112 уд./хв.

Представлені  результати показників чистої пра-
цездатності студентів різних спеціальностей (таб.1), 
дають змогу констатувати покращення розумової 
працездатності після занять з фізичного виховання у 
представників технономічних, сигномічних та соціо-
метричних спеціальностей.

Аналізуючи показники чистої працездатності та 
ступінь росту розумової працездатності студентів 
різних спеціальностей (рис. 1), зазначимо наступне. 
Покращення показників чистої працездатності після 
занять з фізичного виховання спостерігається у сту-
дентів усіх спеціальностей: технономічних – на 173 
одиниці (19 %), сигномічних – на 151 одиницю (16 
%), соціометричних – на 195 одиниць (21 %). Слід 
зазначити, що до занять з ФВ показники чистої пра-
цездатності найнижчі були у студентів технономічних 

Таблиця 1
Показники чистої працездатності студентів до та після занять ФВ

Спеціальності До занять ФВ Після занять ФВ
Pх σ m х σ m

Технономічні (n= 67) 913 139 17,0 1086 176 22 <0,01
Сигномічні (n= 36) 954 168 28,0 1105 204 34 <0,01

Соціометричні (n=28) 928 221 41,8 1123 254 48 <0,01
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спеціальностей – 913 одиниць. Після занять з ФВ най-
вищі показники чистої працездатності, а також сту-
пінь росту розумової працездатності, у студентів со-
ціометричних спеціальностей – 1123 та 195 одиниць 
відповідно.

Декілька слів про позитивність коректурної проби 
Анфімова. Науково-технічний прогрес, постійно 
збільшуючи роль фахівців,  підвищує вимоги до 
них, вимагає певних психічних якостей. Таких, як 
увага, здатність одночасно сприймати кілька об’єктів 
(обсяг уваги), виконувати кілька дій (розподіл уваги), 
зосереджуватися на одному об’єкті (концентрація 
уваги), здатність утримувати необхідну інтенсивність 
уваги  протягом тривалого часу (стійкість уваги). За 
допомогою коректурної проби Анфімова ми можемо 
не тільки перевірити ці якості, а й розвивати їх.

Висновки.
На відміну від попередніх досліджень [1], ми кон-

статуємо значний  позитивний вплив занять фізично-
го виховання на розумову працездатність та психое-
моційну стійкість студентів, адже у дослідженнях, 
проведених Еллою Георгіївною Буліч, відмічається 
зниження працездатності студентів при ЧСС 87 уд./
хв. – на 6,8 %; 93 уд./хв. – на 10,4 %; 118 уд./хв. – на 
16,4 %; 126 уд./хв. – на 22,1 %.

Отже, навчальний процес з професійно-прикладної 
фізичної підготовки необхідно будувати враховуючи 
вищезазначені показники. 

Подальша наша робота буде спрямована на дослі-
дження впливу занять з фізичного виховання на розу-
мову працездатність студентів різної статі.
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Рис. 1 Показники чистої працездатності та ступінь росту розумової працездатності
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Аналіз розвитку станової сили у студентів  
з різними рівнями рухової активності

Даценко М.І.
Кременчуцький національний університет

Анотації:
Розглянуто залежність показни-
ків фізичного розвитку від змісту 
та обсягу рухової активності  у 
студентської молоді. Визначено 
зміст та обсяг рухової активності, 
вивчено показники станової сили 
у студентів.   Досліджуваний кон-
тингент – студенти першого року 
навчання. Основна маса дослі-
джуваних – студенти технічних 
та комп’ютерних спеціальностей. 
Використано дані анкетного опи-
тування студентів щодо змісту та 
обсягу рухової активності. Визна-
чено належні та фактичні показ-
ники станової сили. Проведено їх 
порівняльний аналіз. Показано за-
лежність рівня розвитку  станової 
сили від рівня рухової активності.

Даценко Н.И. Анализ развития становой 
силы у студентов с разными уровнями 
двигательной активности. Рассмотрена 
зависимость показателей физического раз-
вития от содержания и объема двигатель-
ной активности  у студенческой молодежи. 
Определено содержание и объем двига-
тельной активности, изучены показатели 
становой силы у студентов. Исследуемый 
контингент – студенты первого курса. Осно-
вная масса исследуемых – студенты тех-
нических и компьютерных специальностей. 
Использованы данные анкетного опроса сту-
дентов относительно содержания и объема 
двигательной активности. Определены над-
лежащие и фактические показатели стано-
вой силы. Проведен их сравнительный ана-
лиз. Показана зависимость уровня развития  
становой силы от уровня двигательной ак-
тивности. 

Datsenko N.I. Analysis of the develop-
ment of students’ force with different 
levels of moving activity. It is examine 
the dependence of indexes of physical 
development from the content and vol-
ume of moving activity at students. It is 
depicted the content and volume of mov-
ing activity, studied the indexes of forces 
at students. The investigated contingent 
is students of first-year of studies. A bulk 
of investigated is students of technical 
and computer specialties. Data of the 
questionnaire questioning of students 
are used in relation to maintenance and 
volume of motive activity. The proper and 
actual indexes of force are certain. It is 
conducted comparative analysis. Depen-
dence of level of development of force is 
shown on the level of motive activity. 

Ключові слова:
рухова активність, спосіб жит-
тя, розвиток, сила, м’язи, спина, 
студенти, місцевість, аналіз, по-
рівняння, залежність, індекс.

двигательная активность, объем, разви-
тие, сила, мышцы, спина, студенты, мест-
ность, анализ, сравнение, зависимость, 
индекс.

motive activity, volume, development, 
force, muscles, back, students, locality, 
analysis, comparison, dependence, in-
dex. 

Вступ.1

Відомо, що останні півмільйона років людина 
еволюціонує філетично, тобто без змін у генетичній 
програмі. Проте, умови, в яких жили наші предки, 
та умови життя сучасної людини відрізняються 
кардинально. Науково-технічний прогрес звільнив 
людину від 95% механічної праці, що зумовило 
значно менші затрати фізичних сил для забезпечення 
свого існування. Але закріплена тисячоліттями у 
геномі людини норма рухової активності не стала 
анахронізмом [4,6].

Нормальне функціонування різних систем орга-
нізму протягом тисячоліть відбувалося в умовах ак-
тивної рухової діяльності, і раптово, на останньому 
100-річному відрізку еволюції, умови життя пропону-
ють зовсім іншу форму реалізації усталених способів 
життєдіяльності його органів і систем. Людина стала 
значно менше рухатись. Природа людини відповідає 
на це хворобами гіпокінезії [1,2,4,6]. До таких хвороб 
можна віднести патології хребта, зумовлені низьким 
розвитком м’язів спини та м’язового корсету організ-
му в цілому. Для студентів технічних та комп’ютерних 
спеціальностей ця проблема є особливо актуальною, 
оскільки вони відчувають болі у спині не після 30 ро-
ків, як основна маса людей, а вже в період навчання 
у ВНЗ.

З цієї позиції проведені нами дослідження можна 
вважати актуальними.

У монографіях сучасних авторів [1,4] рухова ак-
тивність визначається як   поєднання усіх рухів, що 
виконує людина в процесі життєдіяльності. Розрізня-
ють звичайну і спеціально організовану  рухову ак-
тивність. 

Механізми взаємозв’язку рухової активності та 
функціональних можливостей організму є об’єктом 
© Даценко М.І., 2011

зацікавлення багатьох науковців (Аршавський, 1981; 
Апанасенко Г., 1992, 2009; Круцевич Т.,  Безверхня Г., 
2010 та ін.). 

Фундаментальною працею, на яку посилаються чи 
не всі дослідники рухової активності останніх років, є 
робота зарубіжних авторів, докторів медицини  Одеда 
Бар-Ора та Томаса Роуланда «Здоровье и двигательная 
активность детей: от физиологических основ до прак-
тического применения» (2009) [1]. В ній представлено 
детальний аналіз взаємозв’язку між конкретними за-
хворюваннями, руховою активністю та рівнем фізич-
ного стану організму дітей, підлітків та зрілих людей, 
що актуально для нашої роботи.

Проблему залежності обсягу та змісту рухової ак-
тивності від енергозатрат та віку  розглянуто у вітчиз-
няному навчальному посібнику Т.Круцевич та Г. Без-
верхньої «Рекреація у фізичній культурі різних груп 
населення» (2010) [4]. 

Раніше вплив рухової активності на захворюва-
ність студентів вивчався Л. Долженко, 2006[2]. Однак, 
відношення між рівнем рухової активності у студентів 
технічних спеціальностей та станом станової муску-
латури не вивчалися. І статистичних даних щодо роз-
витку останньої у студентів технічних спеціальностей 
(комп’ютерщиків, конструкторів, електриків, механі-
ків), у яких   «сидячий стан» роботи домінує над ак-
тивним, ми не знайшли. 

Ключовими моментами нашої роботи є стан рухо-
вої активності та стан розвитку м’язів спини. Станова 
динамометрія, методи її визначення та способи оцінки 
описані в чисельних підручниках відомими вітчизня-
ними та зарубіжними  авторами. Силові показники ор-
ганізму студентів також були предметом зацікавлення 
багатьох авторів [3,5]. 

Дослідники звертають увагу на те, що на спині 
є глибокі м’язи і зовнішня мускулатура. Зовнішня 
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мускулатура (трапецієвидні і широкі м’язи) виглядає 
ефектно, але вона не виконує функцію підтримки 
хребта. Ця функція покладена на внутрішні м'язи спи-
ни, які кріпляться до хребців і забезпечують задане 
положення хребетного стовпа [5].

Роботу виконано в рамках плану науково-дослідної 
роботи кафедри фізичного виховання на 2010 – 2011 н.р.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: вивчити вплив рухової активності 

на рівень розвитку    станової сили у  студентів 18 – 20 
років.

Завдання дослідження:
вивчити стан проблеми за даними наукових джерел;• 
вивчити зміст та обсяг рухової активності у студентів;• 
порівняти ці показники у представників   обох груп;• 
провести дослідження станової сили у юнаків 1-х • 
курсів;
обрахувати та оцінити відносні  показники станової • 
сили;
провести порівняльний аналіз показників станової • 
сили у студентів 1 та 2 групи.

Методи дослідження:
аналіз літературних джерел та статистичних даних;• 
станова динамометрія;• 
анкетування;• 
антропометрія;• 
методи математичної статистики.• 

Для накопичення та збереження інформації вико-
ристовувались електронні таблиці Exel.

Організація дослідження. Для проведення до-
сліджень нами було сформовано 2 групи. Критерієм 
розподілу став регіон проживання: до першої групи 
увійшли студенти, які проживають у місті, до другої 
– студенти, які приїхали на навчання із сільської міс-
цевості. 

Дослідження проведено у два етапи.  На першому 
етапі вивчались зміст та обсяг рухової активності, на 
другому – показники станової сили. Досліджуваний 
контингент – 110 студентів, які відносяться до осно-
вної медичної групи і регулярно відвідують заняття з 
фізичного виховання у секціях загальної фізичної під-
готовки та плавання, а також не мають протипоказань 
щодо виконання процедури визначення станової ди-
намометрії.       

Результати дослідження. 
На першому етапі наших досліджень ми вивчали 

рухову активність. З цією метою ми провели анкету-
вання і визначили, що у робочі дні (таких 5) студенти-
першокурсники в близько 8 годин  на день проводить 
сидячи (за книгами, кресленням, комп’ютером, у бі-
бліотеці тощо). Провівши опитування самопочуття, 

ми вияснили, що 31,3% юнаків та 24,7% дівчат скар-
жаться на болі в спині, які виникають у них ближче до 
кінця робочого дня і спонукають до відпочинку лежа-
чи. У навчальному процесі для організованої рухової 
активності відводиться близько 1години 20 хвили. До 
цього часу лише 66% юнаків можуть додати щоденно  
по 20 – 30 хвилин на подолання відстані  до вузу в 1 – 
1,5 км, ще 48,6% можуть додати від 1,5 до 3 годин на 
тиждень для самостійних занять фізичними вправами 
(таблиця 1). Але на необхідні 8 годин, рекомендовані 
для досягнення високого рівня здоров’я та професій-
ної працездатності, як зазначалося раніше, вийдуть 
тільки ті з них, хто займається близько 3 годин на тиж-
день, таких є  43,4 %.

Практично усі студенти – і ті, що проживають у 
гуртожитку, і ті, що проживають вдома – не мають від-
мінностей у змісті та обсязі рухової активності у буд-
ні. Однак, у вихідні дні, студенти, що проживають у 
сільській місцевості добавляють до рухової активнос-
ті  ще від 3,4  до  4,7  години, тоді як міські студенти 
лише 1,5 – 2 години. Зміст цієї активності у сільської 
молоді складають: допомога по господарству, прогу-
лянки, похід на рибалку, дискотеки. У міської молоді 
цей година витрачено на: походи після магазинів, про-
гулянки та дискотеки.

Таким чином, лише сільські студенти рухаються 
більше  на 1,9 – 2,7 години. Не секрет, що робота по 
господарству характеризується більшою  силовою 
спрямованістю, аніж діяльність городянина (про-
гулянки та походи по магазинах, ринках). Тому ми 
прогнозуємо, що показники станової динамометрії 
також будуть відрізнятися. Адже відомо, що спина 
«любить» і «відкликається» на силові вправи. Усі ме-
тодичні рекомендації щодо корекції м’язів спини про-
понують вправи силової спрямованості  із положення 
лежачи, а також вправи на тренажерах, з обтяженнями 
тощо. За даними інших авторів [2,6] стосовно нашого 
контингенту ми визначили, що: свій вільний час пере-
важно  активно, тобто рухаючись,  (прогулянки, дис-
котеки, фізичні вправи, походи по магазинах, тощо) 
проводять 59,6% юнаків; пасивно (телевізор, книги, 
комп’ютерні ігри, додаткові навчальні курси, тощо) – 
40,4% юнаків.

На другому етапі ми вивчали рівень розвитку 
м’язів спини. Оцінку проводили методом індексів. 
Результатом обчислень став  відносний показник – ін-
декс станової сили. За табл 2 видно, що пах суттєва 
різниця між групами зафіксована у абсолютних показ-
никах станової сили (140 та 128 кг – відповідно). Така 
ж тенденція на користь сільської молоді зафіксована і 
у відносних показниках – ІСС (199% проти 187).

Таблиця 1
Стан зайнятості юнаків курсів у різних формах рухової активності

Параметри, що вивчаються Кількість студентів, %
п=110

Самостійно займаються фізичними вправами поза заняттями за розкладом: 54,0
регулярно 28,6
періодично 25,4
Не займаються самостійно 46,0
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Після оцінки індексу станової сили (ІСС) ми вия-
вили  відставання фактичних показників від відповід-
ної за віком норми (табл.3). Так, відповідний своєму 
віку ІСС мають 36,5 % студентів 1 групи та 37,8% сту-
дентів 2 групи.  Відмінність не значна, але далі  ІСС, 
що на 20% відстає від норми мають  49% сільських (2 
група) і 40% міських (1 група) студентів. Для 30% -го 
відставання цей показник співпадає (по 11% юнаків із 
обох груп), а 40%-е відставання зафіксовано лише у 
міських юнаків (майже 10%), тоді як у сільських юна-
ків цей показник відсутній (0%). 

Різницю у показниках станової сили студентів різ-
них груп можна, на нашу думку, пояснити наступним 
чином: мешканці  сільської місцевості мають суттє-
ву перевагу у тижневому об’ємі  рухової  активності 
та її змісті у порівнянні із мешканцями міста. Щодо 
змісту: у сільській місцевості робота характеризу-
ється більшим внеском силових вправ, подоланням 
більших дистанцій, підняттям більших грузів, зага-
лом – біль  тотальними м’язовими зусиллями. Тоді, 
як у місті юнаки виконують більш локальну м’язову 
роботу – для меншої кількості м’язів – і її характер є 
епізодичним. Саме тут, на нашу думку, і криється при-
чина таких розбіжностей у показниках СС сільських 
та міських мешканців студентського віку. 

Висновки.
Рухова активність – це той показник, який, залеж-

но від обсягу та змісту, зумовлює енергетичні ресурси 
організму, функціональні спроможності та тривалість 
життя організму.  Від особливостей функціонування 
скелетної мускулатури залежать і енергетичний фонд, 
і функціональний стан органів та  систем. Нами ви-
явлено, що у будні обсяг та зміст рухової активності 
студентів різних груп не відрізняється ні за змістом, ні 

за обсягом. Однак, у вихідні дні студенти, які прожи-
вають у сільській місцевості, мають значну перевагу у 
обсязі та змісті рухової активності.

Станова сила характеризує рівень розвитку м’язів 
спини. Анкетування виявило, що 31,3% юнаків  скар-
жаться на болі в спині. Лише близько 38% студентів  
обох досліджуваних груп мають достатній рівень роз-
витку цих м’язів. 

У наших дослідженнях виявлено залежність між 
обсягом  (і змістом) рухової активності та рівнем роз-
витку  станової сили.  Так, юнаки 2 групи, які мають 
більший тижневий обсяг рухової активності (до 2,7 
год),   мають кращі показники станової сили.

У подальших дослідженнях планується вивчити 
показники станової сили у студентів, які відвідують 
різні секції.
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Таблиця 2
Аналіз показників фізичного розвитку та станової сили у студентів із різними рівнями рухової активності 

(n=110) (Ригас Т., Даценко 2010)

Показник Статистична характери-
стика  

Адміністативно-територіальна зона
cело n=(46) місто n=(64)

Зріст, см
середнє 180,4 179,9
ст. відх. 5,34 8,49

Маса, кг
середнє 70,9 70,0
ст. відх. 7,71 11,23

Станова сила, кг
середнє 139,6 128,2
ст. відх. 18,80 24,12

ІСС, %
середнє 198,5 186,5
ст. відх. 34,07 37,27

Таблиця 3
Аналіз відповідності ІСС статево-віковим нормам (Даценко М., Приходько С., 2010), (n=110)

Територіальна зона Норма, %
Нижче норми,%

на 20%  на 30%  на 40%  більше,  
ніж на 40% 

 (n=36) 37,8 48,9 11,1 0,0 2,2
Місто (n=64) 36,5 39,7 11,1 9,5 3,2
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Оцінка фізичного стану підлітків 13-14 років
Дугіна Н.Г., Мохова І.В., Борисова Ю.Ю.

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Анотації:
Наведено результати тестування 
рівня фізичного стану школярів. В 
експерименті приймали участь 50 
підлітків 13-14 років. Встановле-
но, що 4 % учнів 13 років і 8 % 14 
років за експерс-оцінкою рівня со-
матичного здоров’я відносяться до 
групи здорових. З використанням 
факторного аналізу з’ясовано, що 
антропометричні і фізіометричні 
показники розташовуються поряд 
з руховими тестами. Результати 
проведеного дослідження вико-
ристовувалися для визначення 
спрямованості й співвідношен-
ня засобів на заняттях фізичною 
культурою підлітків.

Дугина Н.Г., Мохова И. В., Борисова Ю. 
Ю. Оценка физического состояния по-
дростков 13-14 лет. Приведены результаты 
тестирования уровня физического состо-
яния школьников. В эксперименте при-
нимали участие 50 подростков 13-14 лет. 
Установлено, что только 4 % учеников 13 
лет и 8 % 14 лет по экспресс-оценке уровня 
соматического здоровья относятся к группе 
здоровых. С использованием факторного 
анализа найдено что антропометрические 
и физиометрические показатели распола-
гаются рядом с двигательными тестами. 
Результаты проведенного исследования 
использовались для определения направ-
ленности и соотношения средств на заня-
тиях физической культурой подростков.

Dugina N.G., Mohova I. V., Borisova J.J. 
Estimation of teenager’s physical body 
condition at the age of 13-14 years. 
There are testing results the teenager’s 
level of body condition. In experiment took 
part 50 teenagers between 13 and 14 
years old. Defined that only 4 % students 
of the 13 years old and 8 % of the 14 years 
old are behave to the healthy-group by so-
matic health level on the express-estima-
tion. The factor analysis is found that an-
thropometric and physiometric indexes are 
disposed next to motive tests. The results 
of the research used for determination of 
correlation  facilities on employments by 
teenager’s physical culture. 

Ключові слова:
підлітки, фізичний стан, фізичне 
виховання, здоров’я.

подростки, физическое состояние, физи-
ческое воспитание, здоровье.

teenagers, body condition, physical edu-
cation, health.

Вступ.1

Фізичний стан, за визначенням Міжнародного комі-
тету по стандартизації тестів, характеризує особистість 
людини, стан її здоров’я, статури тіла, конституцію, 
функціональні можливості організму фізичну роботоз-
датність та підготовленість. Розвиток організму дитини 
відбувається гетерохронно і характеризується великою 
варіативністю індивідуальних значень різних показ-
ників фізичного стану школярів одного і того ж пас-
портного віку. Неоднакові темпи фізичного розвитку 
підлітків створюють своєрідний комплекс кількісних і 
якісних особливостей розвитку [5]. У зв’язку з пубер-
татними процесами в організмі школярів відбуваються 
індивідуальні випередження або ж відставання від се-
редніх величин, які за рівнем біологічного та функціо-
нального розвитку можуть досягати 5 років [2, 7]. 

Про необхідність вивчення рівня фізичного стану 
підлітків вказують багато авторів  [3, 5, 6]. Процес ін-
дивідуального розвитку організму являє собою сукуп-
ність закономірних, взаємозалежних морфологічних, 
фізіологічних і метаболічних перетворень в організмі, 
що характеризуються певною часовою послідовністю. 
Провести хронологічну границю переходу організму 
від одного етапу до іншого можна на основі вивчення 
особливостей його зросту, розвитку і взаємодії з на-
вколишнім середовищем [5]. 

Врахування індивідуальних особливостей розви-
тку й стану організму кожного підлітка дозволить, 
шляхом підбору адекватних засобів фізичного ви-
ховання, забезпечити гармонійний розвиток рухових 
здібностей. Тоді як застосування невідповідних за-
собів і методів фізичного виховання індивідуальним 
особливостям учнів можуть негативно вплинути на 
здоров'я школярів, сповільнити темпи їх розвитку. 

Тому проблема оцінки фізичного стану підлітків 
13-14 років є актуальною і  визначила напрямок та 
мету досліджень.

Дослідження виконано відповідно до Зведеного 
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної куль-
© Дугіна Н.Г., Мохова І.В., Борисова Ю.Ю., 2011

тури і спорту на 2006-2010 рр. Міністерства України 
у справах сім’ї, молоді та спорту у межах теми 3.1.3. 
«Організаційно-педагогічні умови оптимізації систе-
ми фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх 
школах» (номер державної реєстрації 0106U011724). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є оцінка фізичного стану під-

літків 13-14 років, для розробки підходів щодо пла-
нування фізичних навантажень на уроках фізичної 
культури.

Результати дослідження.
В дослідженні брали участь 50 учнів 13-14 років 

загальноосвітніх шкіл № 66 і 83,  м. Дніпропетров-
ська. Результати тестування учнів оброблялися за до-
помогою комп’ютерної програми «КІФЗОШ».

Для індивідуальної оцінки фізичного розвитку і 
гармонійності дітей, використовувався непараметрич-
ний (центильний) метод [2]. Визначення  соматотипів 
здійснювалось за схемою Р. Н. Дорохова з виділенням 
трьох соматотипів: мікросоматичного, мезосоматич-
ного, макросоматичного [3]. 

Середній шкільний вік характеризується макси-
мальним темпом росту усього організму і окремих 
його частин, нарощуванням функціональних резервів. 
Відмічається інтенсивне збільшення всіх розмірів тіла 
– друге «витягування». В межах однієї вікової групи 
існує велика різниця між показниками маси тіла, так 
коефіцієнт варіації (V) у 13-річних становить 16,7 %, 
у 14-річних 17,9 %, що свідчить про гетерохронність 
показників фізичного розвитку хлопців. 

Більшість школярів мають гармонійний розвиток 
(13 років 72 %, 14 років 56 %) і мезосоматичний тип  
фізичного розвитку (68 % і 56 % відповідно).

Для оцінки фізичного здоров’я школярів вико-
ристано експрес-оцінку рівня соматичного здоров′я 
Г.Л. Апанасенка [1]. Вибір для досліджень методики 
Г. А. Апанасенка був обумовлений попередніми  до-
слідженнями [6], які свідчать про більш ефективну 
систему визначення рівня фізичного (соматичного) 
здоров’я.
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В основу методики кількісної експрес-оцінки рів-
ня фізичного здоров’я покладені показники антропо-
метрії, такі як довжина та маса тіла, життєва ємність 
легень, кистьова динамометрія, а також стан серцево-
судинної системи. Критерієм резерву та економізації 
функції серцево-судинної системи є показники індек-
су Руф’є та індексу Робінсона, функції зовнішнього 
дихання – життєвий індекс, м’язової системи – сило-
вий індекс.

Середньостатистичні значення ЧСС та АТ у об-
стежуваних дітей відповідали віковій нормі. За ре-
зультатами тестування індексу Руф’є  у 36 % хлопців 
13 років і у 10 %  – 14 років спостерігався середній 
рівень. У 74 % підлітків 14 років показники фізичної 
роботоздатності були на нижчому за середній рівні. У 
84 % школярів 13 років і у 24 % – 14 років індекс Ро-
бінсона відповідав середньому і вище рівням. У 80 % 
хлопців 13 років життєвий індекс знаходиться на се-
редньому і вищому за середній рівнях. У 14-річних 
спостерігається дещо інший розподіл – 48 % хлопців 
відповідають середньому, а 20 % – високому та вищо-
му середній рівням.

Загальна оцінка (ЗО) рівня здоров′я дітей та під-
літків за методикою Г.Л. Апанасенка [1] дозволила 
розподілити обстежених школярів на 3 групи за рів-
нями соматичного здоров′я (рис. 1): здорові (ЗО від-
повідає IV і V рівням) – 4 % дітей 13 років і 8 % – 14 
років; “група ризику” (ІІІ рівень ЗО) – 56 % (13 років) 
і 18 % (14 років); “хворі” – (І і ІІ рівень ЗО) – 40 % і 
74 % відповідно. 

Для характеристики рівня здоров'я школяра і його 
резервних можливостей доцільно використовувати, 
крім загальноприйнятих морфофункціональних по-
казників, величини аеробної продуктивності,  які інте-
грально відображають можливу фізичну дієздатність  
організму, його функціональні здібності. У процесі до-
слідження визначено рівень фізичної роботоздатності 
підлітків 13-14 років за тестом  PWC170 (велоергоме-
трія) і максимальне споживання кисню (МСК) у підліт-
ків 13-14 років. Темпи й тривалість процесу статевого 
дозрівання мають значні індивідуальні особливості та 
відбивається цей процес значною мірою й на роботоз-
датності школярів. Збільшення роботоздатності вза-
ємозалежне зі зростанням біологічної зрілості [5].

Крім того, у дітей одного календарного віку, але 
різного рівня біологічної зрілості не тільки відрізня-
ються абсолютні й відносні показники тесту PWC170, 
але й спостерігаються більш високі їх прирости в ак-
селератів у порівнянні з дітьми-ретардантами й меді-
антами. Тому для диференціації процесу фізичного 
виховання важливо враховувати співвідношення при-
росту морфологічних та функціональних показників, 
які характеризують фізичну роботоздатність. 

Для 62 %  дітей 13 років і 55 % – 14 років харак-
терні середні та підвищені рівні відносного МСК. В 
цей період відбувається нарощування економізації фі-
зіологічних функцій, підвищення ефективності веге-
тативного забезпечення м'язової діяльності в умовах 
стандартних навантажень, збільшується з віком здат-
ність до утилізації кисню в тканях які функціонують, 

а також більшою долею у підлітків анаеробного ком-
поненту в загальному енергетичному балансі при на-
пруженій роботі [8].

Динамічний контроль  за показниками аеробної 
продуктивності організму дозволяє  своєчасно вносити 
корективи в учбово-тренувальний процес,  лімітувати 
інтенсивність фізичних навантажень і щільність занять  
відповідно до функціональної підготовленості учнів.

Фізична підготовленість є важливою характерис-
тикою здоров'я, інтегральним показником фізичної ак-
тивності людини. Для оцінки фізичної підготовленості 
використано систему оцінки фізичної підготовленості 
дітей, підлітків та юнаків, що ґрунтується на індексах 
швидкісному, швидкісно-силовому та витривалості, є 
інформативною і доступною в практиці фізичного ви-
ховання. Під належними нормативами фізичної підго-
товленості розуміють ті, які відповідають достатньому 
і середньому рівням. Середній рівень можна розціню-
вати як мінімальну критичну норму [4]. 

Якщо оцінювати рівень фізичної підготовленості 
залежно від індексу швидкості, то можна відзначити, 
що 48 % підлітків 13 років і 24 % – 14 років мають 
середній рівень. Відсоток дітей, які мають рівень 
низький і нижче за середній, є досить високим у групі 
хлопців 13 років (40 %). Високі та вищі за середній 
показники швидкісно-силового індексу характерні 
для 12 % хлопчиків 13 років і 52 % – 14 років. Індекс 
витривалості відповідав середнім значенням майже у 
третини школярів в обох групах (36 % – 13 років; 42 % 
– 14 років). Більшість хлопців 13 і 14 років мали до-
статній рівень фізичної підготовленості (56 % і 48 %). 
Середній рівень є у понад половини школярів (по 44 % 
в кожній групі). Високі рівні фізичної підготовленості 
зафіксовані тільки в групі хлопців 14 років – 4,0 %. 

Враховуючи антропометричні показники при роз-
рахунках індексів фізичної підготовленості, спрямо-
вує учнів на підтримання балансу між показниками 
свого фізичного розвитку і рухових якостей, тобто 
підвищення результатів у рухових тестах не тільки за 
рахунок природного збільшення довжини ніг, загаль-
ної маси тіла, але й за рахунок свідомо підвищеної ру-
хової активності, спрямованої на самовдосконалення. 

Для удосконалення процесу фізичного виховання 
школярів важливим є визначення взаємозв'язків між 
компонентами фізичного стану школярів і виявлення  
найбільш значущих факторів, які  забезпечують успіш-
ність діяльності вчителя фізичної культури. Оскільки 
велика кількість важливих фізичних і функціональ-
них характеристик та їхній кореляційний зв'язок між 
собою не дозволяє візуально визначити основні пара-
метри, в дослідженні отримані результати тестування 
фізичного стану школярів були піддані факторному 
аналізу (табл.1). Встановлено, що антропометричні 
та фізіометричні показники у групах підлітків 13 і 14 
років розташовуються поряд з руховими тестами, що 
обумовлює взаємовплив фізичної підготовленості на 
соматичне здоров’я школярів.  Особливістю фактор-
ної структури хлопців є розташування фізіологічних 
та антропометричних показників у найбільш впливо-
вих факторах – І та ІІ.
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Рис. 1. Розподіл учнів за рівнями здоров’я.

Таблиця 1
Матриця фактора значущих коефіцієнтів хлопців 13-14 років

Фак-
тори

Вік, роки
13 14

1 Фізичний розвиток (26,8  %) Фізичний розвиток і здоров'я (28,2 %)
2 Соматичне здоров'я (15,4 %) Функціональний стан серцево-судинної системи  (14,0 %)
3 Аеробні можливості організму (10,1 %) Аеробна витривалість (11,4 %)
4 Гнучкість (7,9 %) Загальна сила (8,7 % і 6,9 %)5 Швидкісно-силові можливості (7,2 %)
6 Швидкісні можливості (6,4 %) Фізична роботоздатність (5,8 %)
7 Фізична роботоздатність (5,7 %) Швидкісно-силові можливості (5,8 %)

Результати факторного аналізу використано для 
визначення спрямованості та співвідношення засобів 
для досягнення оптимального рівня фізичного стану 
школярів, який дає інформацію про рівень внеску тієї 
або іншої якості у загальний фізичний стан дітей 13-
14 років. 

Так, для хлопців 13 років найбільшого впливу на-
буває силова спрямованість, яка охоплює 25-29 % від 
загального об’єму дисперсій, для школярів 14 років – 
профілактично-оздоровча спрямованість (24-28 %). 

Висновки.
Таким чином, отримані результати дослідження 

підтверджують дані інших авторів [5, 6, 7, 8], про 
гетерохронний розвиток усіх органів і фізіологічних 
систем організму хлопців 13-14 років. Гетерохроність 
розвитку не заперечує його гармонійності, оскільки 
неодночасне дозрівання морфофункціональних сис-
тем організму дитини забезпечує йому необхідну рух-
ливість, надійність функціонування цілісного організ-
му й оптимальну взаємодію з умовами зовнішнього 
середовища, що ускладнюються у процесі розвитку.

Індивідуальна оцінка рівня фізичних здібностей у 
дітей шкільного віку дозволяє визначити засоби та ме-
тоди розвитку рухових якостей з урахуванням сенси-
тивних періодів та віко-статевих особливостей учнів. 
Враховуючи дані літератури щодо взаємозв′язку по-
казників соматичного здоров′я дітей і підлітків з ре-
зультатами рухових тестів, оцінка рівня фізичної 
підготовленості школярів дозволяє здійснювати дифе-
ренційований підхід, розробляти індивідуальні про-
грами фізкультурно-оздоровчих занять для розвитку 
і підтримки фізичних здібностей учнів на норматив-
ному рівні. 

Перспективи подальших досліджень пов’язані з 
експериментальним обґрунтуванням адекватних за-
собів і методів фізичного виховання для досягнення 
високого рівня здоров’я школярів. 
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Основи взаємозв’язку фізичного та естетичного виховання  
в процесі розвитку особистості

Єрмолаєва Т.М.
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Луганськ)

Анотації:
Проаналізовано літературні дже-
рела і теоретично обґрунтовано 
взаємозв’язок естетичного і фі-
зичного виховання як невід’ємних 
складових гармонійного розвитку 
особистості. Узагальнено вихідні 
положення взаємодії фізичного і 
естетичного виховання, їх поєд-
нання і взаємодоповнення. Роз-
глянуто вплив цих процесів один 
на одний, взаємна зумовленість 
і породження одним об’єктом ін-
шого в духовній і фізичній сферах 
людини. Визначено спільні цілі, 
завдання і засоби естетичного і 
фізичного виховання в процесі 
розвитку особистості.

Ермолаева Т.Н. Основы взаимосвязи 
физического и эстетического воспи-
тания в процессе развития личности. 
Проанализированы литературные источни-
ки и теоретически обоснована взаимосвязь 
эстетического и физического воспитания 
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Вступ.1

Сьогодні перед студентською молоддю і суспіль-
ством поставлено глобальне соціально-економічне 
завдання з інтегрування вітчизняного культурного 
потенціалу в світове співтовариство. Однак його ре-
алізація під силу тільки фахівцям нової формації, 
що відповідають цілому комплексу сучасних профе-
сійних і особистісних вимог. Крім глибоких профе-
сійних знань з обраної спеціальності такий фахівець 
повинен володіти високими фізичними кондиціями 
і працездатністю, особистою фізичною культурою, 
духовністю, естетичною свідомістю, неформальними 
лідерськими якостями тощо. Він не повинен боятися 
конкуренції, вміти приймати самостійні рішення, тоб-
то бути творчо мислячою, активною та високомораль-
ною особистістю.

У Законах України «Про фізичну культуру і спорт», 
«Про освіту», «Про вищу освіту» та в інших норма-
тивних документах відзначено необхідність створення 
умов для всебічного, гармонійного розвитку і саморе-
алізації кожної особистості як громадянина України. 
Принцип гармонійного розвитку особистості перед-
бачає формування фізичної культури студентів по-
ряд з іншими сторонами виховання. Реалізацією цієї 
вимоги є комплексний розвиток інтелектуальних, фі-
зичних, моральних та естетичних засад особистості. 
Неприпустимий однобічний розвиток фізичних основ 
студентів на шкоду їх духовним якостям, тому питан-
ня взаємозв’язку естетичного і фізичного виховання 
студентів є дуже актуальним.

Окремі питання проблеми, яка порушується в 
даній роботі, в різні часи були предметом вивчення 
педагогіки, психології, естетики, теорії і методики 
фізичного виховання. Аналіз історико-педагогічних 
джерел свідчить про те, що питання гармонійного та 
всебічного розвитку особистості хвилювало багатьох 
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вчених і педагогів. В історії педагогічної думки осно-
ви естетичного і фізичного виховання, у контексті гар-
монійного розвитку особистості, знайшли своє теоре-
тичне обґрунтування в роботах таких філософів, як 
Платон, Демокрит, Аристотель, Конфуцій, Насреддін 
Туями та ін., великих педагогів, як Я.Каменський, Д. 
Локк, Ж.Ж. Руссо, І.Г. Песталоцці та ін., вітчизняних 
діячів, таких, як К. Ушинський, А. Макаренко, В. Су-
хомлинський, П. Лесгафт та ін.

До всебічного розвитку особистості з урахуванням 
її духовності, естетичної культури і фізичної доскона-
лості закликає і сучасна наука. Так, в теорії і методиці 
фізичного виховання Б.Ашмарін, Л.Матвєєв, Б.Шиян, 
В.Папуша та інші вчені займались фізичним розви-
тком молоді, а питання естетичного виховання на уро-
ках фізичної культури досліджувались В.Бєлоусовою, 
Н.Глушак, Г.Сатировим та ін. Загальним питанням ор-
ганізації естетичного виховання в навчальному про-
цесі присвячені сучасні праці Е.Володіна, С. Гераси-
мова, С. Кудрявцевої, А.Никифорової, Г. Шевченко та 
ін., а проблему естетичної культури особистості роз-
глядали А. Піскунов, В. Сосіна, Т.Лисицька, С. Краж-
ніна та ін. Загальнотеоретичний розвиток особистості 
у взаємозв’язку фізичного з естетичним вихованням 
досліджували в своїх роботах Т. Ротерс, Л. Лубишева, 
В. Завадич, Н. Бервінова та інші.

Але, незважаючи на значний інтерес педагогів, фі-
лософів і вчених до даної проблеми, ряд її кардиналь-
них питань залишається маловивченим. Теоретичний 
аналіз наукової літератури та вивчення досліджень у 
цьому напрямку вказують на недостатність розгляду 
саме спільних складових в естетичному і фізичному 
вихованні та їх розробки в теоретичному і практич-
ному аспектах. Дослідження цього питання є конче 
важливим на сучасному етапі розвитку суспільства, 
що зумовлено потребою у всебічно і гармонійно роз-
виненій особистості, красивої духом і тілом.
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Робота виконана за планом НДР Східноукраїн-
ського національного університету імені Володимира 
Даля.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета нашого дослідження полягає у визначенні 

спільних компонентів естетичного і фізичного вихо-
вання в процесі розвитку особистості.

Для досягнення мети визначено наступні завдан-
ня: проаналізувати науково-теоретичну літературу і 
узагальнити вихідні положення взаємодії фізичного 
та естетичного виховання як процесів впливу об’єктів 
один на одного, їх взаємну зумовленість і породжен-
ня одним об’єктом іншого; теоретично обґрунтувати 
взаємозв’язок естетичного і фізичного виховання в 
процесі розвитку особистості.

У процесі розв’язання поставлених завдань були 
використані теоретичні методи дослідження: аналіз 
філософської, педагогічної, психологічної, естетичної 
літератури та літератури з теорії і методики фізичного 
виховання; узагальнення літературних джерел.

Результати дослідження.
Протягом багатьох століть існування виховної 

системи підростаючого покоління склалася думка, 
що виховання особистості завжди прагне до певної 
мети – всебічного і гармонійного розвитку, який пе-
редбачає дотримання єдності та взаємодії п’яти час-
тин виховання. Традиційними складовими виховання 
називають фізичне, розумове, трудове, моральне й 
естетичне. Під змістом виховання розуміють систему 
знань, переконань, навичок, якостей і рис особистості, 
стійких звичок поведінки, якими повинна оволодіти 
людина відповідно до поставлених цілей і завдань. Усі 
складові виховання повинні бути злиті у цілісному пе-
дагогічному процесі, щоб надати можливість досягти 
головної мети виховання – формування всебічно і гар-
монійно розвиненої особистості [Подласый, C. 27].

Теоретичний аналіз різноманітних джерел свід-
чить, що естетичне і фізичне виховання в навчально-
виховному процесі займають чільне місце в світовій 
і національній педагогічній думці з давніх часів [мої 
іст. ст.]. У сучасній педагогічній науці естетичне і 
фізичне виховання розглядаються як окремі види ви-
ховання і входять органічною частиною до процесу 
виховання.

Людина – найдивовижніший і найбільш до-
сконалий витвір природи. Вона складається з двох 
пов’язаних між собою сфер – фізичної та духовної. 
Турбота про фізичну досконалість є важливою переду-
мовою повноцінного життя людини. Тому мета фізич-
ного виховання – це оптимізація фізичного розвитку 
людини; всебічне вдосконалення властивих кожному 
фізичних якостей і здібностей в єдності з вихованням 
духовних і моральних якостей, що характеризують 
суспільно активну особистість; забезпечення на цій 
основі підготовленості кожного члена суспільства до 
плідної трудової та інших видів діяльності [Матвеев].

Завдання фізичного виховання полягають у ство-
ренні оптимальних умов для розвитку фізично здо-
рового організму людини, виробленні санітарно-
гігієнічних вмінь та навичок, вихованні волі та 

спритності, формуванні стійкого інтересу і потреби 
турботи про власне здоров’я [Кузьмінський, C. 71].

Всебічний гармонійний розвиток особистості не 
можна уявити без її естетичної вихованості. Естетич-
не виховання передбачає розвиток в людини почуттів 
прекрасного, формування вмінь і навичок творити 
красу у навколишній дійсності, вміти відрізняти пре-
красне від потворного, жити за законами духовної 
краси. Специфічність естетичного виховання полягає 
в тому, що воно формує у молоді не тільки розуміння 
краси, а й витонченість і загостреність світосприйнят-
тя, духовні потреби та інтереси, емоційно-естетичне 
ставлення до дійсності і мистецтва, розвиває творчі 
здібності [Шевченко, С. 7-13].

Завдання естетичного виховання визначається не 
стільки у формуванні споглядальника, судді естетич-
них цінностей, скільки творця. Естетична творчість, 
не повинна ізолюватися від повсякденної життєвої 
творчості. Естетичне виховання має виходити з при-
родної потреби людини у красі та спонукати в неї 
прагнення до мистецтва, виробляти звичку спілкуван-
ня з ним.

Взаємозв’язок фізичного та естетичного вихо-
вання ґрунтується на гармонії двох начал в людині 
– фізичному і духовному і спрямований на цілісне 
виховання людини на основі комплексного підходу. 
Комплексність у вихованні – це розкриття зовнішніх 
і внутрішніх зв’язків і взаємозв’язків між усіма сто-
ронами фізичного та естетичного виховання, різнома-
нітними засобами та методами. Саме комплекс різно-
манітних педагогічних впливів на фізичні та духовні 
грані людини забезпечує різнобічність, гармонійність 
і цілісність розвитку особистості.

Взаємодія фізичного виховання з естетичним по-
лягає в тому, що, з одного боку, фізичне виховання 
розширює сферу естетичного впливу на людину, з ін-
шого – естетичне виховання підвищує ефективність 
фізичного за рахунок внесення в нього позитивного 
емоційного моменту і додаткових привабливих сти-
мулів до занять фізичними вправами.

Надзвичайно великі можливості надають виховні 
заходи, в яких джерелом як естетичного, так і фізич-
ного виховання виступає природа, її краса в розмаїтті 
та гармонії барв, звуків, форм тощо. Важливим засо-
бом не тільки естетичного, а і фізичного виховання є 
також світ мистецтва.

До основних засобів як фізичного, так і естетично-
го виховання відноситься музика. Музичний супровід 
допомагає осмислити сутність фізичних вправ, вста-
новити контроль за якістю їх виконання і застосуван-
ням зусиль, дозволяє аналізувати свої дії. Педагогіч-
ний вплив музичного супроводу досягається за умови 
вибору мелодій, з урахуванням завдань і особливос-
тей змісту заняття, а також характеру рухів. Психофі-
зіологічний вплив музики полягає в зміні рухової ак-
тивності, уваги і емоцій, у встановленні певного рівня 
вегетативних функцій організму (обміну речовин, 
кровообігу, дихання тощо) [Тфв, C. 40]. 

Отже, теоретичний аналіз літератури з теорії і ме-
тодики фізичного виховання, педагогічних, філософ-
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Рис. 1. Основи взаємозв’язку фізичного та естетичного виховання  
в процесі розвитку особистості
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ських та інших джерел дозволяє стверджувати, що фі-
зичне та естетичне виховання мають багато спільного 
в цілях, завданнях і засобах. Дещо взаємодоповнює і 
взаємозбагачує в них одне одного, а дещо об’єднує у 
фізичному і духовному єстві людини.

Основи єдиного і спільного у фізичному та есте-
тичному вихованні у схематичному вигляді представ-
лені на рис. 1.

Висновки.
Аналіз джерел за темою роботи дозволяє резюму-

вати, що взаємозв’язок фізичного та естетичного ви-
ховання розглядається крізь призму єдності фізичної 
і духовної сфер людини, які не можуть окремо мати 
пріоритет або бути самоціллю, вони рівноправні, тіс-
но пов’язані між собою, взаємодоповнюють і взаємоз-
багачують один одного в процесі гармонійного розви-
тку особистості.

На підставі теоретичного аналізу визначено основи 
взаємозв’язку естетичного та фізичного виховання:

цілісне формування особистості продиктоване • 
спільними цілями фізичного і естетичного вихован-
ня, які передбачають духовний і фізичний розвиток 
здорової людини, її прагнення до вдосконалення та 
ідеалу;
розв’язання спільних завдань фізичного та естетич-• 
ного виховання передбачає оволодіння спеціальни-
ми знаннями, формування естетико-фізичних якос-
тей особистості, розвиток її здібностей, творчості і 
активності, збагачення емоційної сфери людини;
основними спільними засобами фізичного та есте-• 
тичного виховання виступають природа, оточуюче 
середовище, музика і більшість видів мистецтва, а 
також їх поєднання і взаємодоповнення.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку більш детального вивчення спільних компо-
нентів фізичного і естетичного виховання їх наукових 
категорій і відповідних якостей.
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Методология рекреации  
в структуре образовательного пространства

Зайцев В.П.1, Ермаков С.С.1, Хагнер-Деренговска Магдалена2

Харьковская государственная академия физической культуры1, Украина 
Высшая школа наук о здоровье2, Быдгощ, Польша 

Анотации:
В работе изложены методологические 
аспекты здоровья, здорового образа 
жизни и рекреации, касающиеся сту-
дентов в высших учебных заведениях. 
Представлены исторические моменты 
рекреации и понятийная дефиниция 
рекреационных мероприятий. Даны 
определенные характеристики видов 
и функций рекреации, а также рекреа-
ционной системы, рекреационного 
районирования, размещения и соотно-
шения объектов активного отдыха. Не 
менее важным фактором в проведении 
рекреационных мероприятий занимает 
желание самих студентов и высокий 
профессиональный уровень врачей, 
реабилитологов, инструкторов, мето-
дистов лечебной физической культуры 
и культурно-просветительных работни-
ков. Представленные выше проблемы 
являются целью исследований и на-
блюдений ученых, педагогов и врачей 
из Украины и Польши.

Зайцев В.П., Єрмаков С.С., 
Хагнер-Деренговська Магдалена.  
Методологія рекреації в структурі 
освітнього простору. У роботі 
викладені методологічні аспекти 
здоров'я, здорового способу життя і 
рекреації, що стосуються студентів у 
вищих учбових закладах. Представлені 
історичні моменти рекреації і понятійна 
дефініція рекреаційних заходів. Дані 
певні характеристики видів і функцій 
рекреації, а також рекреаційної си-
стеми, рекреаційного районування, 
розміщення і співвідношення об'єктів ак-
тивного відпочинку. Не менш важливим 
чинником в проведенні рекреаційних 
заходів займає бажання самих 
студентів і високий професійний рівень 
лікарів, реабілітологов, інструкторів, 
методистів лікувальної фізичної 
культури і культосвітніх працівників. 
Представлені вище проблеми є метою 
досліджень і спостережень учених, 
педагогів і лікарів з України і Польщі.

Zaytzev V.P., Iermakov S.S., Hagner-
Derengowska Magdalena. Methodol-
ogy of recreation in the structure of 
educational space. The article deals 
with the methodological aspects of 
health, healthy lifestyle and recreation, 
touching students in higher educational 
establishments. The historical moments 
of recreation and concept definition of 
recreation measures are presented. Cer-
tain descriptions of kinds and functions of 
recreation are given, and also recreation 
system, recreation districting, placing and 
correlation of objects of active rest. In the 
leadthrough of recreation measures oc-
cupies the desire of students and high 
professional level of doctors as no less 
important factor, occupation therapist, 
instructors, methodists of medical physi-
cal culture and cultural and educational 
workers. Presented problems were the 
purpose of researches and supervisions 
of scientists, teachers and doctors from 
Ukraine and Poland.

Ключевые слова:
высшее учебное заведение, студент, 
преподаватель, рекреация, активный 
и пассивный отдых.

вищий учбовий заклад, студент, ви-
кладач, рекреація, активний і пасив-
ний відпочинок.

higher educational establishment, stu-
dent, teacher, recreation, active and pas-
sive rest.

Введение.1
Здоровье – бесценное достояние не только каждого 

человека, в том числе и студента, но и всего общества. 
Здоровье – это качественная предпосылка будущей 
самореализации студентов, их активного долголетия 
и способности к сложному учебному, а в дальнейшем 
к профессиональному труду. Годы учебы в высшем 
учебном заведении совпадают со временем активного 
становления студента как личности, всего его орга-
низма и систем. В то же время в этот период проис-
ходят глубокие перемены в их образе жизни, культуре 
и психологии, предопределяющие формирование про-
фессионального творческого и социального потен-
циала будущих специалистов. Изучение ценностных 
ориентаций студентов в отношении здорового образа 
жизни показывает существенное различие в структуре 
их ценностей по составу классифицированных групп, 
уровням признаков для одних и тех же ценностей, их 
ранговым местам [2, 3, 7, 35].

Однако, ставить сегодня вопрос об ограничении 
возрастающего напряжения в процессе обучения нере-
ально. Надо научить студентов здоровому образу жиз-
ни и создать необходимый оптимум деятельности для 
центральной нервной системы организма. Если нельзя 
полностью их освободить от психо-эмоционального 
напряжения (и вряд ли следует стремиться к этому), 
то необходимо повысить устойчивость адаптационных 
механизмов организма к эмоциональным стрессам и 
упорядочить трудовую деятельность обучающихся. Це-
лесообразно, с одной стороны, использовать резервы ор-
ганизма, а с другой,  обнаружить отклонения и недостат-
ки этих механизмов, чтобы вовремя их устранить [35].

© Зайцев В.П., Ермаков С.С., Хагнер-Деренговска М., 2011

В последнее время в обществе активизировалось 
внимание к здоровому образу жизни студентов. Это, в 
свою очередь, отражает его озабоченность здоровьем 
специалистов, выпускаемых высшей школой, ростом 
заболеваемости в процессе профессиональной подго-
товки, снижением дееспособности в трудовой сфере. 
Необходимо отметить, что не существует здорового 
образа жизни как некой особой формы жизнедеятель-
ности вне образа жизни в целом. Наблюдающаяся 
иногда тенденция абсолютизировать здоровый об-
раз жизни, как отмечает В.В. Марков [26] превратить 
его в некий самостоятельный феномен искажает суть 
проблемы, деформирует трактовку здорового образа 
жизни, подходы к его формированию.

Здоровый образ жизни отражает обобщенную ти-
повую структуру форм жизнедеятельности студентов, 
для которой характерны единство и целесообразность 
процессов самоорганизации и самодисциплины, само-
регуляции и саморазвития, направленных на полноцен-
ную реализацию своих сущностных сил, дарований и 
способностей. Он создает такую социокультурную ми-
кросреду для личности, в условиях которой возможны 
высокая творческая самоотдача, работоспособность, 
трудовая и общественная активность, психологический 
комфорт. При здоровом образе жизни ответственность 
за свое здоровье формируется у студентов как часть их 
общекультурного развития.

В отечественной и зарубежной литературе до сих 
пор нет единого мнения по поводу определения по-
нятия – «рекреация». В этой работе мы попытаемся 
провести обзор основных понятий, связанных с ре-
креационной деятельностью студентов, и выяснить, 
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что же такое рекреация. Для чего необходимо проана-
лизировать и сопоставить основные точки зрения и 
взгляды специалистов на рекреацию как уникальный 
медико-биологический, социокультурный и экономи-
ческий феномен. 

Определение основных понятий, связанных с яв-
лением  рекреации, оказывается в высшей степени 
сложным. Это объясняется некоторыми причинами:

не существует единого международного термино-• 
логического стандарта по этой тематике: в разных 
странах господствует существенно различное офи-
циальное толкование понятий и терминов, связан-
ных с рекреацией и сферой отдыха;
в нашей стране нет единой законодательной базы, • 
в которой был бы точно указан круг основных по-
нятий, связанных с рекреацией и индустрией отды-
ха. В данных условиях наблюдается полный плю-
рализм мнений. Всегда найдется такой специалист, 
который докажет некорректность приведенного 
строгого определения и скажет, что «все не так, а 
сделать следует наоборот»;
в силу различных причин такие понятия как рекреа-• 
ция, туризм, отдых, экскурсия, досуг, свободное и 
рекреационное время, а также  другие в реальных 
условиях зачастую не так-то просто различимы. 
Поэтому не станем ориентироваться на предельно 
точные и сложные определения (да в этом и нет не-
обходимости), а расскажем лишь основные поня-
тия, наиболее часто встречающиеся в современной 
отечественной и зарубежной литературе, их содер-
жание и соотношение лишь в самом общем виде, не 
вдаваясь в подробности и детали [7].

Соблюсти студентами здоровый образ жизни, наряду 
с множеством других проблем, без рекреационных ме-
роприятий просто невозможно. В связи с этим возникает 
вопрос: – Что относить к рекреационным мероприяти-
ям? И что означает рекреация? В таком случае обратим-
ся к понятийному методологическому аппарату. 

Т.Ю. Круцевич [22] считает, что методология – 
это учение о методе, совокупность приемов исследо-
вания, применяемых в той или иной отрасли науки. 
Один из основных принципов научной методологии 
состоит в том, что допускается наличие разных точек 
зрения и подходов в пределах научного изучения объ-
ективной действительности. В то же время А.П. Пеш-
кова с соавторами [29] отмечает, что благодаря мето-
дологии все разработки становятся последовательной 
системой знаний, включающей принципы непрерыв-
ного развития, диалектического сопротиворечия, от-
рицания устаревшего и замена его новым знанием, но 
с учетом закономерности педагогического процесса. 
Хотя эти высказывания записаны 20-25 лет назад, но 
они правомерны и в настоящее время.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель  работы – показать важность рекреационных 

мероприятий и их дефиниций для формирования, вос-
становления, укрепления и сохранения здоровья сту-
дентов. Для ее решения сформулированы задачи:

изучить литературные источники, касающиеся дан-• 
ной проблемы;
проанализировать опыт работы авторов в условиях • 
рекреационных территорий;

разработать и охарактеризовать основной понятий-• 
ный аппарат по этой проблеме с тем, чтобы прово-
дить рекреацию вообще и, в частности, физическую 
рекреацию, способствующую полноценному вос-
становлению функциональных возможностей раз-
личных систем организма и развитию компенсатор-
ных возможностей в условиях современной жизни 
человека и студента.

В представленной работе изложены используемые  
методы исследования:

изучение и анализ литературных источников по • 
данной проблеме [11, 13, 21, 25, 33];
анализ педагогической и медико-биологической до-• 
кументации кафедр рекреации и физической реаби-
литации, физического воспитания;
собеседование с преподавателями указанных ка-• 
федр и студентами;
педагогический и врачебный опыт авторов работы;• 
врачебно-педагогические наблюдения за препода-• 
вателями, студентами и отдыхающими во время ре-
креации и реабилитации.

Также был изучен опыт работы самих авторов в 
санаториях  Харьковской области: «Рай-Еленовка», 
«Роща», «Елочка», «Высокий» [12 – 15]. Этот опыт в 
дальнейшем лег в основу, наряду с литературными ис-
точниками, данной статьи.

Результаты исследования.
Прежде чем приступить к разрешению термина ре-

креации, мы остановимся на некоторых исторических 
фактах. Как отмечает С.А. Боголюбова [4], впервые 
в научной литературе термин «рекреация» появился 
в США в конце 1890-х гг.  в связи с введением нор-
мированного рабочего дня, второго выходного дня и 
летних отпусков. Соответственно, под этим терми-
ном понимали восстановление, оздоровление, а также 
пространство, где осуществлялись данные виды дея-
тельности. В изданиях последних лет прослеживается 
переход к новому видению понятия «рекреация». В 
частности, В.А. Квартальнов в одной из своих послед-
них работ «Энциклопедия туризма» (2003) приводит 
следующие определения рекреации:

расширенное воспроизводство физических, интел-• 
лектуальных и эмоциональных сил человека;
игра или развлечение, используемые для восстанов-• 
ления физических и умственных сил;
наиболее быстро развивающийся сегмент инду-• 
стрии досуга, связанный с участием населения в ак-
тивном отдыхе на открытом воздухе, приходящийся 
преимущественно на уик-энд;
перестройка организма и человеческих популяций, обе-• 
спечивающая возможность активной деятельности при 
изменении условий и характера окружающей среды;
цивилизованный отдых, связанный с профилак-• 
тикой заболеваний в стационарных условиях, 
экскурсионно-туристскими мероприятиями, а так-
же с занятиями физической культурой.

Следуя данной точке зрения, можно выделить не-
которые основные виды деятельности студентов во 
время отдыха:

занятия, связанные с определенной физической на-• 
грузкой (физическая культура, прогулки, туризм, 
альпинизм);
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любительские занятия (охота, рыбная ловля, сбор • 
грибов и ягод и т.п.);
приобщение к миру искусства, а также творчество в • 
сфере искусства;
интеллектуальная деятельность (чтение, самообра-• 
зование);
различные виды общения;• 
развлечения, носящие либо активный, либо пассив-• 
ный характер (игры, танцы, зрелища, чтение и др.);
путешествия и экскурсии ради удовольствия;• 
другие виды. • 

В Большой медицинский энциклопедии за 1962 
год (Т.28) определения рекреации отсутствовало. В 
Большой советской энциклопедии за 1975 год [5] ре-
креацию характеризуют как отдых, восстановление 
сил человека, израсходованных в процессе труда. А 
почти через 10 лет в Большой медицинской энцикло-
педии [6] ее определяют более широко и глубже: это 
деятельность человека в свободное от работы время 
с целью восстановления, укрепления физических, 
духовных сил и всестороннего развития личности в 
основном с помощью природных факторов на специ-
ально предназначенных для этого территориях, нахо-
дящихся вне места постоянного жительства.

Совсем недавно под редакцией Т.Ю. Круцевич 
опубликован двухтомный учебник: «Теория и методи-
ка физического воспитания». В нем определена фи-
зическая рекреация [33] как комплекс мероприятий, 
направленный на совершенствование процессов вос-
становления работоспособности после физической и 
умственной работы. Физическая рекреация – это осу-
ществление активного отдыха людей с использовани-
ем физических упражнений, получение удовольствия 
от этого процесса. А в 2009 г. Т.Ю. Круцевич, О.В. Ан-
дреева, О.Л. Благий опубликовали статью в научно – 
теоретическом журнале «Спортивна медицина», №1-2 
под названием «Ретроспектива підготовки фахівців з 
рекреації в Україні», в которой изложены этапы под-
готовки кадров в сфере рекреации и оздоровительной 
физической культуры [31].

Совсем по-другому высказываются А.В. Лотонен-
ко и др. [25]. Они считают, что рекреация направле-
на на удовлетворение биологических потребностей в 
двигательной активности и эмоциональных потреб-
ностей в развлечении, получения удовольствия, на-
слаждения через движения, переключения с одного 
вида деятельности на другой, на активизацию дея-
тельности организма с помощью двигательной актив-
ности и профилактику неблагоприятных воздействий 
на организм людей.

Безусловно, рекреация – это собирательное поня-
тие и охватывает широкий круг проблем, в основном 
связанных с санаторно-курортным лечением и со все-
ми видами активного и пассивного оздоровительно-
го отдыха: занятия физической культурой, туризмом, 
экскурсиями, посещение кинотеатров, театров, кон-
цертов, чтение художественной литературы  и т.д. В то 
же время она предполагает комплексный системный 
подход к их изучению, организации и перспективно-
му планированию. В этом значении данный термин 
употребляется с 60-х годов ХХ века и классифициру-
ется на два вида:

кратковременную рекреацию – с возвращением на • 
ночлег в места постоянного проживания (использова-
ние внутригородских и пригородных зеленых зон);
длительную рекреацию – с ночлегом вне места по-• 
стоянного проживания.

Если для организации кратковременного отдыха 
должны быть отведены места в населенных пунктах 
любой климатической зоны, то для организации дли-
тельного отдыха определяющим в выборе территории 
необходимо наличие условий – бальнеологических и 
климатических [9, 12, 18, 37].

Как известно, свободное время в течение года под-
разделяется на дневное, еженедельное и ежегодное. 
Свободное время – это часть внерабочего времени, 
предназначенных для физического, интеллектуального 
развития и отдыха человека. Оно является его правом и 
необходимым условием развития. И отдых, как основ-
ная функция свободного времени, в свою очередь, под-
разделяется на кратковременный (ежедневный, ежене-
дельный) и длительный (ежегодный в период каникул, 
отпуска). По мнению Г.В.Ивановой [19], особую значи-
мость имеет кратковременный отдых. Его преимуще-
ство состоит в том, что он не связан с резкой переменой 
климата, а отдыхающий не нуждается в акклиматиза-
ции к новым природным условиям.

Фактор времени и время, как пространство челове-
ческого развития и его основная мера, имеет огромное 
значение не только в процессе производственной дея-
тельности, но и во всей жизни людей. Умение учиты-
вать и планировать свое время не только в труде, но и 
в учебе, быту – характерная черта передовых людей, 
будь-то рабочий или инженер, ученый или служащий. 
Под внерабочим временем Г.А. Пруденский [30] по-
нимает все время в течение суток (недели, месяца, 
года) за вычетом рабочего времени (учебных занятий), 
обусловленного нормальной деятельностью рабочего 
(учебного) дня, а также времени сверхурочной работы 
(дополнительных занятий). В него входит и свободное 
время. Свободное время – это лишь та часть внерабоче-
го времени (учебных занятий), которая идет на отдых, 
выполнения домашнего задания, самообразования, 
любительские занятия, общественную деятельность, 
работу в домашнем хозяйстве. Следует отметить, что 
рабочее время изучается учеными значительно чаще и 
больше, чем внерабочее время. Вместе с тем нам давно 
известно, что в области изучения внерабочего времени, 
несмотря на преобладающую его долю (примерно 75-
76 % в недельном бюджете) в жизни человека, еще не 
накопился обширный опыт исследований. 

В медицинской и оздоровительно-физкультурной 
практике термин «рекреация» появился совсем недав-
но. Однако он широко использовался и используется 
в санаторно-курортной системе [17, 28].

Санаторий (от латин. sanare – лечить, оздоравливать, 
исцелять) относится к лечебно-профилактическому 
учреждению и предназначен для лечения больных 
преимущественно природными факторами (климат, 
минеральные воды, лечебные грязи, морские купания 
и др.) в комплексе с физиотерапией, психотерапией, 
лечебной физкультурой, диетотерапией с учетом со-
блюдения лечебного и двигательного режимов. Такое 
комплексное оздоровление даст возможность отды-
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хающему студенту формировать, а потом укреплять и 
сохранять здоровье, а также повышать устойчивость 
организма к неблагоприятным факторам внешней 
среды. Это отмечал всемирно известный профессор 
В.Н.Мошков [27] еще в 60-х годах прошлого века. По 
своему содержанию санаторный режим является ак-
тивным, который предусматривает не только процесс 
дозированной тренировки, но и щажение больного. 
Активность больного, хотя и сочетается с элемен-
тами пассивного отдыха, должна являться главным 
и ведущим фактором в организации комплексного 
санаторно-курортного лечения.

Нельзя также не учитывать, что в рамках осущест-
вления гигиенических и профилактических принци-
пов в период лечения в санаториях больных следует 
приучать выполнять те методы оздоровления и укре-
пления организма, которые они с успехом могут регу-
лярно применять в домашней обстановке: утреннюю 
гигиеническую гимнастику, лечебную гимнастику, 
вечернюю гимнастику, прогулки, дозированную ле-
чебную ходьбу, тренировочную ходьбу по ступенькам 
лестницы, оздоровительный бег, туризм, лыжи, пла-
вание, греблю, игры и др. Все это является фактором, 
стимулирующим субординационные влияния со сторо-
ны центральной нервной системы на соподчиненные 
системы и органы, поддерживая и развивая функцио-
нальную адаптацию всего организма. При этом нельзя 
забывать о повышении уровня физического развития 
больных. В то же время в санаторно-курортных усло-
виях на больных влияет вся обстановка: особенность 
климата, красота природы (ландшафт), особая расти-
тельность, море, горы и т.д. Немаловажным фактором 
является и смена обстановки. А она чаще всего поло-
жительно действует на психику человека.

В связи с этим для людей вообще и для каждого 
студента, в частности, проводятся рекреационные 
и другие оздоровительные мероприятия, которые 
способствуют формированию, восстановлению, 
укреплению и сохранению их здоровья. Наряду с 
множеством таких мероприятий можно использо-
вать для профилактики заболеваний и укрепления 
здоровья студентов активный и неактивный отдых 
при различных условиях и обстоятельствах в раз-
ных периодах года.

При выполнения исследований были использо-
ваны литературные источники, а также выявлены и 
проанализированы специализированные территории, 
предназначенные для санаторно-воспитательных ме-
роприятий [20, 23]. К специализированным объектам 
ландшафтной местности относятся те объекты обще-
ственного назначения, которые осуществляют одну 
ведущую функцию (спортивную, познавательную, 
мемориальную и т.д.) и дают возможность для населе-
ния обеспечить широкий выбор форм рекреационных 
мероприятий. Эти формы могут быть специализиро-
ванной системой для проведения физической рекреа-
ции населения, в том числе и студентов. Как отмечают 
О.Б. Сокольская и соавторы [32], в крупных городах 
и их пригородах, имеющих сложившуюся рекреаци-
онную систему, размещение новых объектов отдыха, 
лечения, спортивного и культурно-развлекательного 
характера следует проводить по принципу функцио-

нальной компенсации, дополняя существенную сеть 
отсутствующими видами рекреации с учетом перио-
дичности использования.

В то же время эти объекты должны иметь свою 
ландшафтную особенность и характеризоваться ре-
льефом, водными ресурсами, почвой, растительно-
стью в виде трав, кустарников и деревьев. Рельеф 
– это структурная часть ландшафтной территории, ко-
торая вписывается в нее и придают этой территории 
функциональный характер. Водные ресурсы всегда 
улучшают ландшафт, укрепляют функциональную и 
эстетическую направленность среды: море, река, ка-
нал, ручей, водные каскады, пруд, родник, фонтан и 
др. Безусловно, ландшафтную местность украшает 
растительность (цветы, кустарники, деревья, и т.д.) в 
виде газонов, цветников, дорожно-тропиночной сети 
и площадок [20, 28].

Проблема ландшафта и социальной культуры свя-
зана с фундаментальным универсальным простран-
ством. Рассматриваемое в качестве категории или 
некой данности оно неизбежно возникает с той или 
иной степенью осознанности при исследовании лю-
бой темы, в том числе историко-культурной.

Естественный ландшафт включен в экзистенцаль-
ные взаимоотношения  природы и культуры, служит их 
полем и порождающим началом, выступая в функции 
субъекта. Взаимоотношения с ним человека многооб-
разны. В результате возник так называемый культур-
ный ландшафт – свидетельство активности не только 
культуры, но и природы в формировании жизненного 
пространства человека, результат их синкретического 
единства и взаимодействия. Культурный ландшафт в 
определенном смысле можно считать неким новым 
геологическим образованием: меняет поверхность 
земли, влияет на климат, растительность, животный 
мир, воздействует на самого человека, образуя но-
вую окружающую среду. Ландшафт служит частью 
не только внешнего, но и внутреннего пространства 
человека. Ведь он является идеальной позицией для 
индивидуального видения мира [23].

В крупных городах, в том числе в г. Харькове и 
области, имеются различные специализированные 
парки и сады. Все они отражают важные направления 
рекреационных мероприятий, которые основаны на 
познавательных, оздоровительных и воспитательных 
функциях для населения и для студентов, в частности. 
К ним относятся [32]:

Ботанические сады.•  Свое развитие они получили 
из аптекарских огородов Средневековья и эпохи 
Возрождения. В настоящее время эти сады сочета-
ют в себе научно-исследовательскую работу, а так-
же культурно-просветительскую и рекреационную 
функции.
Зоологические парки и сады•  предназначены для де-
монстрации представителей животного мира Земли 
в ландшафтном окружении. Они созданы для живот-
ных по признаку естественной природной среды их 
обитания и изучения. Такой зоопарк сочетает в себе 
различные функции: демонстрационную, научно-
исследовательскую, воспитательную, общеобразо-
вательную, пропагандную, охрана воспроизводства 
редких и исчезающих животных.
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Спортивные парки • включают в себя комплекс спор-
тивных и физкультурных сооружений различных 
размеров, размещенных среди зеленых насаждений 
и предназначенных для рекреационного отдыха и 
культурно-просветительной работы. Эти парки воз-
никли в глубокой древности. Красота окружающей 
природы является основополагающим фактором 
при выборе места для сооружения этих парков.
Курортные парки•  обычно являются системой озеле-
ненных территорий городов-курортов. Их создание на-
чалось после повсеместного введения железнодорож-
ных линий. Они используются для климатотерапии, 
пешеходных прогулок, лечебной физкультуры, а также 
для туристических, оздоровительно-рекреационных 
и санаторно-курортных комплексов.
Гидропарки•  относятся к разновидностям культурно-
развлекательных парков, использование которых 
населением связано с водоемами. Они создаются на 
берегах рек, озер, морей, океанов, водохранилищ, а 
также на островах, отработанных карьерах, тури-
стических зонах. Соотношение территорий водое-
мов, насаждений и лугов примерно 3:1:1.
Пляжные комплексы•  могут быть у естественных и 
искусственных водоемов (озеро, пруд), рек, морей 
и океанов, а также общего профиля и специализи-
рованные (лечебные, детские, мужские, женские). 
Формы отдыха на пляже подразделяются на пассив-
ный (принятие солнечных и воздушных ванн, чте-
ние, пассивные игры) и активный (занятие физиче-
скими упражнениями, купание и др.).
Парки развлечений и аттракционов•  относятся к 
культурно-развлекательным комплексам. Они вы-
полняют такие функции: зрелищные, игровые, пе-
редвижные, детские и катание.
Детские парки и игровые комплексы•  предназначены 
для игр, развлечений, занятий физической культу-
рой и спортом, культурно-просветительных занятий 
и художественного воспитания детей в природном 
окружении. Такие парки обеспечивают наилучшие 
условия для закаливания организма детей, расши-
рением их кругозора, ознакомления с различными 
отраслями науки, техники, искусства и занятий са-
мостоятельным творчеством.
Выставочные сады и парки•  относятся к эстетико-
декоративной группе объектов ландшафтной терри-
тории, а ряд из них – к курортно- познавательной 
группе. Они знакомят население с достижениями 
науки и техники, промышленности, сельского хо-
зяйства, культуры и искусства.
Этнографические парки•  – это памятники народной 
архитектуры, стремление сохранить их образы или 
это музеи под открытым небом. Они размещаются 
в городе, пригородной зоне и в сельской местности. 
На их территории можно проводить фестивали на-
родного творчества, выступления фольклорных ан-
самблей, организовывать народные праздники, гуля-
нья, ярмарки и другие рекреационные мероприятия. 
Такие ландшафтные территории относятся к группе 
культурно-познавательных парков и одновремен-
но выполняют музейные функции: сохраняют на-
родные традиции, промыслы, предметы народного 
быта, ремесла, искусство и культуру.

Мемориальные сады и парки•  создаются для ознаком-
ления с историческими ландшафтами, событиями, 
жизнью знаменитых людей. В них организуются тор-
жественные мероприятия и другие рекреационные 
мероприятия, проводятся туристично-экскурсионное 
обслуживание и относятся они к культурно-
познавательной группе парков.

Таким образом, перечисленные одиннадцать типов 
парков и садов функционируют в г.Харькове и Харьков-
ской области как в одном функциональном виде, так и 
смешанном. Посещение и участие студентов в проводи-
мых мероприятиях может принести для них огромную 
пользу как в культурно-познавательном, воспитатель-
ном, культурно-развлекательном, эстетико-декоративном 
формировании, так и в рекреационно-оздоровительных 
мероприятиях с использованием всех средств физиче-
ской культуры, ее форм и методов занятий. 

Как и каждое понятийное слово, студент должен 
знать, что рекреация имеет свои функции, которые 
подразделяются на медико-биологическую, воспита-
тельную (социально-курортную) и экономическую [1, 
17]. Однако провести четкую границу между этими 
функциями трудно. Они взаимосвязаны между собой 
и дополняют друг друга.

В понятийный аппарат рекреации можно также от-
нести:

рекреационную систему, включающую санатории, • 
дома отдыха, пансионаты, туристические базы, 
спортивно-оздоровительные лагеря и площадки, 
другие объекты для активного отдыха;
рекреационное районирование, которое предусма-• 
тривает выделение специальных зон для активного 
отдыха, степень развития рекреационных функций 
и плотность рекреационных объектов;
размещение и соотношение объектов активного отды-• 
ха в рекреационной специальной среде, в том числе 
территориальной. При гигиенической оценке качества 
территории, отводимой для рекреации, необходима 
оценка климата и качества определяемых сред (воз-
духа, воды, почвы) для развития видов рекреации и 
устойчивость среды к антропогенной нагрузке.

Организацию климатопрофилактики и климато-
терапии лучше проводить в санаторно-курортных 
условиях, где работают специалисты по курортоло-
гии и возможен большой выбор климатических воз-
действий. При проведении рекреационной деятель-
ности необходимо использовать различные формы 
занятий физической культурой, туризмом, спортом, 
художественной самодеятельностью, техническим 
творчеством. В то же время условием для ее развития 
должно быть наличие у человека свободного време-
ни, то есть составляющей части внерабочего време-
ни. Другим важным фактором в ее развитии можно 
считать стремление уменьшить влияние на человека 
отрицательных последствий его образа жизни. Не 
менее важным фактором в успешной рекреационной 
деятельности являются:

уровень образовательной подготовки работников в • 
этой сфере;
профессионализм врачей, реабилитологов, инструк-• 
торов, методистов физической культуры, культурно-
просветительных работников в своей специальности;
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наличие специальных территориальных зон для • 
рекреационной деятельности (внутригородских, 
пригородных), условий для проведения занятий и 
культурно-развлекательных мероприятий;
наличие у людей потребности заниматься рекреаци-• 
онной деятельностью, в том числе физической куль-
турой и развлекательным отдыхом;
доступность выполнения предлагаемых форм заня-• 
тий рекреационной деятельностью, которые могли 
бы успешно применяться и в свободное от учебной, 
трудовой, научной, спортивной деятельности.

Вместе с тем, качественное решение перечислен-
ных выше задач, по мнению В.И. Григорьева, В.С. 
Симонова [8], может быть достигнуто только на 
основе следования вполне определенным правилам 
и принципам:

первоочередное направление капитальных вложе-• 
ний на осуществление наиболее важных общегосу-
дарственных, региональных и межотраслевых про-
грамм длительного действия;
направление капитальных вложений в первую оче-• 
редь на реконструкцию и техническое перевооруже-
ние действующих предприятий, выделение средств 
на строительство новых производств и промышлен-
ных комплексов;
обеспечение сохранения характерных особенностей • 
и специализации региона, приоритетности развития 
отраслей и производств, составляющих основу ре-
гионального социально-экономического комплекса;
достижение комплексности прогнозирования разви-• 
тия народного хозяйства регионов и достижение на 
этой основе рационального использования капиталь-
ных вложений, необходимых для развития каждой 
отрасли в отдельности и всего хозяйства в целом.

Учитывая выше изложенное, и с учетом много-
летнего опыта авторов в научной, педагогической, 
врачебной и практической деятельности студентам, 
прежде всего, необходимо понять, что рекреация – это 
собирательное понятие и отражает в основном актив-
ный и пассивный отдых человека вне трудовой, учеб-
ной, научной и иной деятельности, направленный на 
формирование, восстановление, укрепление и сохра-
нение здоровья, лучше всего в специально предназна-
ченных для этого условиях – в санаторно-курортных 
и оздоровительных учреждениях, приносящих удо-
вольствие от этих мероприятий. Однако Н.В. Фоменко 
[34] считает, что «рекреація – це процес відновлення 
фізичних, духовних і нервово-психічних сил людини, 
який забезпечується системою заходів і здійснюється у 
вільний від роботи час на спеціалізованих територіях». 
В понятийном аппарате рекреации следует выделить: 
вид, функцию, систему, районирование, деятельность, 
потребность, размещение, плотность, соотношение, 
средства, формы, методы и т.д.

Как отмечает Тадеуш Станишевски [36], самую 
важную роль в воспитании к рекреации играет семья, 
которая является социальной группой, полнейшим 
образом формирующий мир человеческих ценностей 
и потребностей. Семья для молодого человека явля-
ется основой воспитания, так как влияет на его ин-
теллектуальное, моральное, социальное, культурное, 
физическое развитие и состояние здоровья.

При проведении лечебно-профилактических меро-
приятий при тех или иных заболеваниях необходимо 
использовать рекреацию и ее разновидности в ком-
плексе с естественными факторами природы, физи-
ческими факторами, психотерапией, диетотерапией, 
фитотерапией, а также с учетом лечебного и двига-
тельного режимов, пола, возраста и функциональных 
возможностей организма. Рассматривая многоаспект-
ную проблему рекреации, можно отметить, что она 
– один из видов комплексного патогенетического 
лечения, так как направлена на улучшение функций 
многих систем организма, особенно на ускорение ме-
ханизмов адаптационных процессов.

Природа для человека, в том числе и для студентов, 
изначально является целительным средством, и что-
бы быть здоровым им  необходимо с ней «постоянно 
общаться». Она вызывает у них подъем душевных и 
физических сил.  Как известно, основой активного от-
дыха является массово-оздоровительная физическая 
культура или, как сейчас принято говорить – физи-
ческая рекреация. Смысловое значение термина «ре-
креация» в переводе с латинского языка на русский 
различно. Так, «rесrео» обозначает восстанавливать, 
отдыхать [24]. 

В медико-биологической функции различают два 
аспекта: оздоровительный отдых и санаторное лечение. 
В свою очередь, следует заметить, что оздоровитель-
ный отдых призван восстановить работоспособность 
студентов и снять у них нервно-психическое напряже-
ние. Социально-культурная функция рекреации выде-
ляет познавательную рекреационную деятельность, 
связанную с осмотром культурно-исторических цен-
ностей, ознакомлением новых территорий. И активное 
участие в культурно-развлекательных мероприятиях, 
которые приносят удовольствие и душевный покой.

Учебный процесс в высшем учебном заведении 
функционирует так, что после окончания экзаменаци-
онных сессий следует период активного и пассивного 
отдыха – каникулы. От того как студенты в этот период 
проводят свой отдых во многом зависит их дальнейшая 
активность в учебном процессе. Помогает разрешить 
данную проблему оздоровительно-спортивный лагерь. 
Он позволяет оздоровить студентов, внедрить среди 
них здоровый образ жизни, развить у них мотивацию к 
занятиям физическими упражнениями, укрепить само-
организацию. Важное место в данной связи занимает 
физическая рекреация (рис. 1). Особенно это относится 
к внеучебным занятиям физическими упражнениями. 
В данном случае представляется необходимым опреде-
лить средства, формы, содержание и методы функцио-
нирования физической рекреации с точки зрения ее по-
требности, например, в летнее каникулярное время в 
оздоровительно-спортивном лагере.

В двигательные режимы студентов в 
оздоровительно-спортивном лагере в каникулярное 
время включены различные средства, формы и методы 
физической рекреации. Они проводятся с учетом их 
состояния здоровья, возраста, пола и физической под-
готовленности. Основой физической рекреации явля-
ются занятия физической культурой, лечебной физиче-
ской культурой, массово-оздоровительными формами 
физической культуры и культурно-развлекательные 
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мероприятия: дискотека, художественная самодея-
тельность, физкультурные праздники, соревнования, 
туристические походы, экскурсии и др. [14].

Из средств физической культуры использовались: 
физические упражнения, естественные факторы при-
роды, двигательные режимы, массаж (самомассаж), 
трудотерапия, механотерапия. Из форм занятий при-
менялись: утренняя гигиеническая гимнастика, оздо-
ровительная гимнастика, дозированная ходьба, террен-
кур, занятия на «тропе здоровья», оздоровительный 
бег, плавание, самостоятельные занятия физическими 
упражнениями и др. Методы этих занятий: индивиду-
альный, малогрупповой и чаще всего групповой.

В условиях лагеря не менее важное значение зани-
мают занятия по дозированной лечебной ходьбе. Осо-
бенность такой ходьбы заключалась в возможности 
точно дозировать нагрузку по пройденному расстоя-
нию и скорости движения. Маршрут был проложен по 
ровной местности. В первый день студентам рекомен-
дуется пройти 1500 м. Каждый день расстояние увели-
чивалось на 500-600 м. Перед окончанием отдыха за 2 
недели студент осваивал 4-5 км дозированной ходьбы. 
Скорость ходьбы во время освоения маршрута была 
переменной – 100-120 шагов в минуту, иногда и более. 
Осваивали маршрут ходьбы ежедневно в одно и то же 
время – за 1,5-2 часа до еды или через 1,5-2 часа после 
еды. Нагрузку во время ходьбы дозировали путем из-
менения продолжительности, скорости и длины шага.

Контроль за деятельностью сердца осуществлял-
ся по показанию пульса: вовремя ходьбы и после ее 
окончания частота пульса не должна превышать 110-
120 ударов минуту. Такая ходьба не должна вызывать 
затрудненное дыхание, боли за грудиной и в ногах, 
чувство тяжести и другие ощущения. После ходьбы 
принимали теплый душ-дождик или другие водные 
процедуры.

Из всех форм физической рекреации самым уни-
версальным и массовым средством рекреационных  
мероприятии является  «тропа здоровья». Она состо-
ит из маршрута и станций. Дистанция пути равнялась 
2500 м, через 300-500 м на маршруте обустроены 
тренировочные пункты (станции) с различными при-
способлениями и «спортивными» снарядами. Каждая 
станция в виде площадки находилась вблизи «тропы 
здоровья» не далее чем в 50 м. На «тропе здоровья» из 
подручных средств организованы места для отдыха: 
столбы, палки, бревна, качели, скамейки.

«Тропа здоровья» является хорошей базой для 
проведения индивидуальных, малогрупповых и груп-
повых занятий физическими упражнениями. На ней 
осуществляются дозированная ходьба, бег, а также 
организовываются массово-физкультурные и развле-
кательные мероприятия. Преодолевается маршрут 
пути между станциями пешком или бегом. Следу-
ет заметить, что во время физической рекреации на 
студентов одновременно действовали солнечные и 
воздушные факторы, микроклимат леса, водоема и 
степных полей. Все это вместе взятое в разумных до-
зировках благоприятно влияло на организм и психику 
студентов.

Особое место в системе физической рекреации 
студентов занимают подвижные и спортивные игры. 

Самыми распространенными являются: футбол, во-
лейбол, пляжный волейбол, игры в воде, эстафеты 
по плаванию. В каждом заезде проходит спортивный 
праздник. В его программу входят соревнования по 
волейболу, легкой атлетике, плаванию и др. видам 
спорта [14].

Одной из самых распространенных форм физиче-
ской рекреации студентов – это занятия плаванием. 
Они помогают студентам закаливать свой организм и 
укреплять свое здоровье. Проводимые для студентов 
рекреационные мероприятия в естественных услови-
ях природы дали возможность:

благоприятно воздействовать на психику и прино-
сить эстетическое наслаждение и нравственное удо-
влетворение;

положительно влиять на их состояние здоровья и 
физическую подготовленность.

Разработанная система физической рекреа-
ции студентов и внедренная в практику работы 
оздоровительно-спортивного лагеря способствовала:

активизации обмена веществ в организме с целью • 
усиления окислительных процессов;
повышения функциональной приспособляемости • 
организма к постоянно возрастающим физическим 
нагрузкам;
улучшению психологического статуса;• 
подготовке студентов к бытовым и учебным нагрузкам.• 

Следовательно, проведенные мероприятия по фи-
зической рекреации студентов в комплексе с природ-
ными факторами оздоровления способствовали более 
эффективному восстановлению и укреплению их здо-
ровья. В то же время такие мероприятия помогли счи-
тать, что:

Проблема рекреации студентов вне учебного про-• 
цесса в настоящее время представляет актуальный 
теоретический и практический интересы с точки 
зрения формирования, восстановления, укрепления 
и сохранения здоровья студенческой  молодежи.
Разработанные методические и методологические • 
подходы при проведении физической рекреации 
студентов в летнее каникулярное время является 
важным валеологическим и воспитательным про-
цессом, направленным на подготовку разносторон-
не развитых и физически подготовленных специа-
листов.
Основой физической рекреации студентов в • 
оздоровительно-спортивном лагере вуза являются:

а) немедикаментозные средства оздоровления – 
физические упражнения, двигательные режимы, мас-
саж, трудотерапия;

б) естественные факторы природы – солнечные 
и воздушные ванны, аэротерапия, купание в открытом 
водоеме, ландшафт природной местности и другие 
климатотерапевтические факторы;

в) формы валеологических и рекреационных за-
нятий:  утренняя гигиеническая гимнастика, вечерняя 
гимнастика, оздоровительная гимнастика, дозирован-
ная лечебная ходьба и плавание, оздоровительный бег, 
занятия на «тропе здоровья», самостоятельные заня-
тия, выполняемые в природных условиях.

Физическая рекреация студентов в оздоровительно-• 
спортивном лагере только тогда дает весомый по-
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ложительный результат, когда ее проведение впи-
сывается в массово-развлекательные программы 
активного отдыха: дискотеки, туристические похо-
ды, экскурсии по живописным природным и куль-
турным местам, вечера вопросов и ответов, физ-
культурные праздники и т.д.

Выводы.
1. Рекреация – одно из важных средств оздоровления 

человека, в том числе и студента, применяемых в 
профилактике заболеваний. Рекреация – это актив-
ный и пассивный отдых человека (студента), на-
правленный на его формирование, восстановление, 
укрепление и сохранение здоровья и в то же время 
приносящий ему удовольствие, удовлетворение и 
благополучие.

2. В методологии рекреационных мероприятий при-
меняются следующие дефиниции: человек, студент, 
здоровье, здоровый образ жизни, виды и функции 
рекреации, рекреационная система, рекреационное 
районирование, размещение и соотношение объек-
тов отдыха, свободное время, активный и пассив-
ный отдых, оздоровительный отдых, физическая 
рекреация, «тропа здоровья», дозированная лечеб-
ная ходьба, двигательные режимы и другие.

3. В рекреации различают два вида: кратковремен-
ная и длительная, а также три основных функ-
ции: медико-биологическая (активный отдых 
и санаторно-курортное лечение), социально-
культурная и социально-экономическая.

4. Студентам Харьковских высших учебных заведе-
ний более широко использовать для рекреационных 
мероприятий все достопримечательности как круп-
ного мегаполиса: парки, лесопарки, сады, скверы, 
бассейны, пляжи, кинотеатры, театры, музеи и т.д.

Литература:
Алексеев А.М. Социально-экономические проблемы управления 1. 
здоровьем и рекреацией трудящихся крупного промышленного 
предприятия / А.М. Алексеев, В.Я. Алексеев, А.А. Забелейский 
// Экономические, экологические и демографические проблемы 
здоровья: тез. Всесоюзн. конф. – Ч.2, – М.: АН СССР, ин-т фило-
софии, 1984. – С. 64-66.
Амосов Н.М. Моя система здоровья / Н.М. Амосов  – К.: 2. 
Здоров’я, 1997. – 56 с.
Белов В.И. Психология здоровья / В.И. Белов. – СПб.: Респекс, 3. 
1997. – 288 с.
Боголюбова С.А. Эколого-экономическая оценка рекреацион-4. 
ных ресурсов: учебное пособие / С.А. Боголюбова. – М.: Изд. 
центр «Академия», 2009. – 256 с.
Большая советская энциклопедия. – Т. 21. – М.: Советская энци-5. 
клопедия, 1975. – С. 616-617.
Большая медицинская энциклопедия. – Т.22. – М.: Советская эн-6. 
циклопедия, 1984. – С.141-145.
Веденин Ю.А. Рекреационные ресурсы СССР / Ю.А. Веденин. – 7. 
М.: Профиздат, 1979. – 175 с.
Григорьев В.И. Инвестиционная поддержка развития индустрии 8. 
рекреации / В.И. Григорьев, В.С. Симонов //Культура физиче-
ская и здоровье. – 2005. – № 4 (6). – С. 23-28.
Дубинский Г.П. Рекреационные ресурсы Харьковщины  / Г.П. 9. 
Дубинский, К.Т. Филоненко //Матер. 2-й респуб. конф. – Киев: 
Здоров’я, 1978. – С.85-87.
Жердев В.Н. Организация физической рекреации в Воронеж-10. 
ской области средствами туризма / В.Н. Жердев, Т.В. Зязина // 
Культура физическая и здоровье. – 2004. – № 1. – С. 57-59.
Железняк Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физиче-11. 
ская культура»: учеб.пособие /Ю.Д.Железняк. – М.: Изд. центр 
«Академия», 2004. – 272.
Живицкий А.В.  Проблемы и пути развития курортно-12. 
рекреационного потенциала Одессы / А.В. Живицкий, С.В. Мо-
киенко, Г.Н.Дмитриева и др. //Курортология и физиотерапия: ре-
спуб. межведом. сб. – №24. – Киев: Здоров’я, 1991. – С. 10-13.

Журавлев В.А. Природные факторы оздоровления и физическая 13. 
рекреация / В.А. Журавлев, В.П. Зайцев, Н.В. Зайцева; под ред. 
В.П.Зайцева. – Харьков: ХаГИФК, 1999. – 72 с.
Зайцев В.П. Формирование оздоровительной культуры студен-14. 
тов в специальном учебном отделении: монография / В.П. Зай-
цев, С.И. Крамской. – Белгород: изд-во БГТУ, 2003. – 232 с.
Зайцев В.П. Динамическое наблюдение в условиях пригород-15. 
ного санатория за больными, перенесшими острый инфаркт 
миокарда / В.П. Зайцев, А.Ф.Гавриленко, Н.В. Зайцева и др. //
Терапевтический архив. – 1982. – №1. – С. 64-66.
Зайцев В.П. Методика и эффективность двигательных режимов 16. 
при хронических неспецифических заболеваниях легких в семей-
ной здравнице / В.П. Зайцев, В.Н. Максимова //Вопросы курорто-
логии, физиотерапии и леч. физ. культ. – 1992. – №3. – С. 18-21.
Зайцев В.П. Рекреация: проблема, понятийная методология, вос-17. 
питание и образование студентов / В.П. Зайцев, С.И. Крамской, 
С.В. Манучарян //Культура физическая и здоровье. – 2007. – № 
2 (12). – С. 22-25.
Захаров Р.Г. Тенденция развития рекреационных потребностей 18. 
человека / Р.Г. Захаров //Экономические, экологические и демо-
графические проблемы здоровья: тез. Всесоюзн. конф. – Ч.2. – 
М.: АН СССР, ин-и философии, 1984. – С. 60-63.
Иванова Г.В. Гигиенические проблемы организации рекреаци-19. 
онных территорий / Г.В. Иванова //Гигиена и санитария. – 1987. 
– №2. – С. 61-63.
Искусство архитектурно-ландшафтного дизайна / под общей 20. 
ред. Потаева Г.Л. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 217 с.
Крамской С.И. Управление творческой деятельностью кафедры 21. 
физического  воспитания и спорта технического  вуза:  моногра-
фия / С.И.Крамской, В.П.Зайцев. – М.: Изд-во АСВ; Белгород: 
Изд-во БГТУ, 2004. – 244 с.
Круцевич Т.Ю. Научные исследования в массовой физической 22. 
культуре / Т.Ю. Круцевич. – К.: Здоров’я, 1985. – 120 с.
Ландшафты культуры. Славянский мир//Отв. ред. И.И. Свириде. 23. 
– М.: Прогресс – Традиция, 2007. – 352 с.
Латинско-русский словарь / Состав. А.М.Малинин, отв. редак-24. 
тор А.Н.  Попов. – М.: Гос. изд-во иностран. и национал. слова-
рей, 1961. – 581 с.
Лотоненко А.В. Физическая рекреация в физкультурно-25. 
оздоровительной деятельности (деятельный аспект) / А.В. Ло-
тоненко, В.С. Зыков, А.С. Касицин, В.Н. Лотоненко. – Воронеж: 
ВГУ, 1996. – 34 с.
Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика бо-26. 
лезни / В.В. Марков. – М.: Изд.центр «Академия», 2001. – 320 с.
Мошков В.Н. Лечебная физическая культура на курортах и в са-27. 
наториях / В.Н. Мошков. – М.: Медицина, 1968. – 484 с.
Основи курортології: посібник. За ред. М.В.Лободи, 28. 
Е.О.Колесника. – К.: Видавець Купріянова О.О., 2003 – 512 с.
Пешкова А.П. Врачебно-педагогические наблюдения в процессе 29. 
тренировочных занятий: метод.рекомендации / А.П. Пешкова, В.П. 
Зайцев, Т.Г. Ананьева и др. – Харьков: ХГИФК, 1989. – 128 с.
Пруденский Г.А. Проблемы рабочего и внерабочего времени / 30. 
Г.А. Пруденский – М.: Наука, 1972. – 336 с.
Ретроспектива підготовки фахівців з рекреації в Україні / Т.Ю. 31. 
Круцевич, О.В. Андрєєва, О.Л. Благій / Спортивна медицина . – 
2009 . – №1-2. – С. 3-6.
Сокольская О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные 32. 
объекты: учебн. пособие / О.Б. Сокольская, В.С. Теодоровский, 
А.П. Вергунов. – М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 224 с.
Теория и методика физического воспитания: учебник в 2-х то-33. 
мах; под.ред. Т.Ю. Круцевич. – Киев: Олимпийская литература, 
2003. – 424 с.; 392 с.
Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія: навч. 34. 
посібник / Н.В.Фоменко. – К.: ЦНЛ, 2007. – 312 с.
Шаталова Г.С. Философия здоровья / Г.С. Шаталова. – М.: Елена 35. 
и Ко, 1997. – 224 с.
Тадеуш Станишевски. Задачи и обусловленности подвижной ре-36. 
креации в современной польской семье //Педагогіка, психологія 
та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 
2006. – № 5. – С. 94-98.
Wojciech Hagner. [Традиции и кондиции здоровья жителей се-37. 
верных Кашуб а также частота наличия нарушений осанки 
их детей в свете исторический и современных отношений] 
Zwyczaje zdrowotne, kondycja zdrowotna mieszkańców północnych 
Kaszub oraz częstość występowania wad postawy ich dzieci w 
świetle relacji historycznych i współczesnych. // Wojciech Hagner, 
Mirosław Kuklik, Ewelina Lulińska - Kuklik, Magdalena Hagner 
-Derengowska. // Salubritas. Czasopismo naukowe Wyższej Szkoły 
Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. 2010. – N1. - P. 23-33.

Поступила в редакцию 07.01.2011 г.
Зайцев Вячеслав Петрович

Ермаков Сергей Сидорович 
sportart@gmail.com

Magdalena Hagner –Derengowska
madzixhag@wp.pl



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

66

Теоретические и методические подходы к проблеме здоровья 
студента в алгоритме рекреационных мероприятий

Зайцев В.П.1, Прусик Кристоф2, Манучарян С.В. 1

Харьковская государственная академия физической культуры1 

Академия физического воспитания и спорта в Гданське2

Анотации:
В работе изложены, что такое здо-
ровье и его основные составляющие: 
физическое, психическое и социаль-
ное. Дана характеристика физическо-
му развитию человека и его физичес-
кой подготовленности, физической 
форме и тренированности, физичес-
кой активности и функциональной 
готовности. Представлены мнения и 
взгляды ученых, педагогов и врачей 
по определению здоровья челове-
ка, в том числе и студента. Все эти 
дефиниции, учтены с точки зрения 
рекреационных мероприятий. Дана 
характеристика определения рекреа-
ции, физической рекреации и других 
понятийных рекреационных систем. 
Показаны исторические данные, 
касающиеся как определения здо-
ровья, так и рекреации, а также 
участие высших учебных заведений 
физической культуры Украины, Рос-
сии и Польши, занимающихся данной 
проблемы, в определении здоровья и 
рекреации.

Зайцев В.П., Прусік Кристоф, Ману-
чарян С.В. Теоретичні та методоло-
гічні підходи до проблеми здоров’я 
студента у алгоритмі рекреаційних 
заходів. У роботі викладено, що таке 
здоров’я і його основні складові: фі-
зичне, психічне і соціальне. Дана ха-
рактеристика фізичному розвитку лю-
дини і його фізичній підготовленості, 
фізичній формі і тренованості, фізич-
ній активності і функціональній готов-
ності. Представлені думки і погляди 
учених, педагогів і лікарів за визна-
ченням здоров’я людини, у тому числі 
і студента. Всі ці дефініції, враховані з 
погляду рекреаційних заходів. Надана 
характеристика визначення рекреації, 
фізичної рекреації і інших понятійних 
рекреаційних систем. Показані істо-
ричні дані, що стосуються як визна-
чення здоров’я, так і рекреації, а також 
участь вищих навчальних закладів фі-
зичної культури України, Росії та Поль-
щі, що займаються даною проблемою, 
у визначенні здоров’я і рекреації.

Zaytzev V.P., Prusik Kristof, Manucha-
ryan S.V. theoretical and methodological 
approaches to the problem of students’ 
health in algorithms of recreation mea-
sures. In the article is expounded about 
health and its basic constituents: physical, 
psychical and social. Description is given to 
physical development of man and its physi-
cal preparedness, physical form and trained, 
physical activity and functional readiness. 
Opinions and looks of scientists, teachers 
and doctors are presented on determina-
tion of health of man, including student. All 
of these symptoms are taken into account 
from point of recreation measures. Descrip-
tion of determination of recreation, physical 
recreation and other concept of recreation 
systems is given. It is shown historical infor-
mation about both determination of health 
and recreation, and also participation of 
higher educational establishments of physi-
cal culture of Ukraine, Russia and  Poland, 
which is working under this problem, in de-
termination of health and recreation.

Ключевые слова:
высшее учебное заведение, студент, 
здоровье, рекреационное мероприя-
тие, дефиниции, отдых.

вищий навчальний заклад, студент, 
здоров’я, рекреаційний захід, дефініції, 
відпочинок.

higher educational establishment, student, 
health, recreation measure, symptoms, 
rest.

Введение.1

Качественный профессиональный учебный про-
цесс студентов в высшем учебном заведении  невоз-
можен без их активной учебной и трудовой познава-
тельной деятельности. Экономические и социальные 
причины, не позволяющие увеличить срок обучения, 
заставляют его интенсифицировать.  Это требует 
от них мобилизации силы воли, психофизических, 
духовных и физических качеств. Процессу обучения 
в высшем учебном заведении присущ ряд противоре-
чий между:

расцветом интеллектуальных,  физических сил и • 
жестким лимитом времени, экономическими воз-
можностями для удовлетворения возросших по-
требностей;
стремлением к самостоятельности в отборе знаний • 
и довольно жесткими формами, методами и структу-
рой профессиональной подготовки, отсутствием ре-
сурсов времени для удовлетворения избирательных 
интересов; 
огромным объемом учебной, научной и культурной • 
информации и дефицитом времени на ее переработ-
ку и усвоение;
многолетним и постепенным процессом достиже-• 
ния социальной зрелости и желанием как можно 
скорее проявить себя – самоутвердиться.

Разрешение этих и других противоречий необхо-
димо для социального, культурного и профессиональ-
ного развития студентов.

Здоровье представляет собой весьма сложное яв-
ление, характерные и значимые стороны которого 
© Зайцев В.П., Прусик К., Манучарян С.В. , 2011

нельзя выразить кратко и однозначно. В настоящее 
время существуют десятки различных определений 
здоровья. Современное научное определение этого 
понятия должно основываться на факте, что состоя-
ние здоровья выступает как процесс и как материаль-
ное явление в человеческом организме.

Заболеваемость населения страны, в том числе 
дошкольников, школьников и студентов, является 
высокой и с каждым годом её показатели увеличива-
ются. Естественно, перед работниками здравоохране-
ния, образования, физической культуры и науки воз-
никают задачи: разработать такие валеологические и 
рекреационные мероприятия, которые способствова-
ли бы формированию, восстановлению, укреплению 
и сохранению здоровья студентов. Все это призывает 
нас изучать и формировать рекреацию, как один из 
основных предметов по их оздоровлению.  Причину 
роста заболеваемости у студентов можно объяснить, 
наряду с другими факторами, постоянным увеличе-
нием дефицита двигательной активности и нервно-
психическими перенапряжениями на протяжении все-
го периода обучения. А это отрицательно сказывается 
на их физическом и духовном развитии, функцио-
нальной подготовленности на их физическом, психи-
ческом и социальном здоровье.

К сожалению, данная проблема нуждается в изу-
чении и разработке мероприятий, направленных на 
формирование здоровьеформирующих и здоровьес-
беригающих технологий как для населения, так и для 
студентов [8, 13, 16, 20, 22, 23]. В этом плане, безу-
словно, окажет помощь в их оздоровлении физичес-
кая рекреация [9, 18, 19, 21]: активный отдых с ис-



проблеми фізичного виховання і спорту   № 1 / 2011

67

пользованием средств физической культуры, ее форм 
и методов занятий вне производственной, научной, 
учебной и иной деятельности для восстановления 
здоровья человека (студента). 

Исследование проводилось в соответствие с прак-
тическими задачами формирования позитивного 
отношения к своему здоровью людей различного воз-
раста и пола.

Цель, задачи работы, материал и методы.
В связи с изложенным поставлена в серии предстоя-

щих статей цель: ознакомить студентов с теоретически-
ми основами здоровья и рекреации, в том числе с физи-
ческой рекреацией, в контексте здорового образа жизни 
студентов в различных условиях и обстоятельствах.

Для выполнения поставленной цели 
сформулированы задачи:
1. Изучить актуальные проблемы здоровья человека, 

в том числе и студента, в плане рекреационных ме-
роприятий.

2. Ознакомить студентов с понятийным аппаратом 
здоровья и  рекреации в процессе валеологического 
воспитания и образования современной молодежи.

3. Раскрыть проблемные аспекты здоровья и рекреа-
ции, ее основные положения и принципы.

4. Рационально использовать эти мероприятия в процес-
се валеологических и рекреационных мероприятий.
Представленные материалы являются результа-

том коллективного труда ученых, врачей и педагогов 
Украины, Польши, России, работающих в области фи-
зической культуры, спорта и здоровья в Харьковской 
государственной академии физической культуры, 
Академии физического воспитания и спорта в Гдан-
ське, Белгородском государственном технологичес-
ком университете им. В.Г. Шухова.

Для решения поставленных цели и задач применя-
лись следующие методы исследования:

аналитический разбор литературных источников;• 
педагогическая и медицинская документация двух • 
кафедр вузов: рекреации и физической реабилита-
ции ХГАФК; физического воспитания ХГАДИ;
собеседование с преподавателями и студентами • 
указанных кафедр;
динамические наблюдения за преподавателями и • 
студентами, занимающихся физической культурой 
и спортом;
педагогические и медико-биологический опыт авто-• 
ров статьи.

Результаты исследования.
Одной из весьма важных проблем органов здра-

воохранения, образования, физической культуры и 
науки является проблема здоровья населения и физи-
ческого потенциала нашей страны, особенно той его 
части, которая относится к трудоспособному возрас-
ту. К сожалению, реальная ситуация у нас в Украи-
не в этой сфере намного хуже, чем в подавляющем 
большинстве европейских государств, что борьба 
с неинфекционными заболеваниями была озвучена 
11 сентября 2006 года на 56-й сессии Европейско-
го регионального комитета Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). В этом комплексном доку-

менте «Курс на оздоровление» подчеркивается, что 
действия, направленные на реализацию намеченной 
стратегии, должны основываться на следующих шес-
ти основных принципах [6]:

профилактика на всех этапах жизни – это • 
эффективный подход и связанные с ним расходы 
следует рассматривать как инвестицию в здоровье 
и развитие;
создание обществом среды обитания, благоприят-• 
ной для здоровья людей, что также облегчает выбор 
здорового образа;
соответствие деятельности служб общественного • 
здравоохранения и служб медицинской помощи, сто-
ящими перед ними задачами, принятие адекватных 
мер как для борьбы с уже существующими болез-
нями, так и для расширения возможности для укре-
пления здоровья;
предоставления людям возможностей, позволяю-• 
щих им укреплять здоровье, эффективно взаимо-
действовать с медицинскими службами и активно 
участвовать в принятии решений относительно ле-
чения и контроля своей болезни;
всеобщая доступность возможностей для укрепления • 
здоровья, профилактики болезней и получения меди-
цинской помощи – это важнейшее  условие обеспече-
ния справедливости в отношении здоровья;
ответственность правительства на всех уров-• 
нях за выработку государственной политики, 
учитывающей интересы охраны здоровья населе-
ния, и за принятие надлежащих мер во всех соответ-
ствующих секторах.

В материалах Европейского регионального бюро 
ВОЗ отмечается, что уровень физической активнос-
ти людей находится под влиянием искусственной и 
природной среды обитания, социального окружения, 
а также ряда индивидуальных факторов таких как: 
пол, возраст, физические возможности, наличие сво-
бодного времени и мотивации. В то же время стиму-
лирование физической активности является одним из 
ключевых компонентов любой стратегии, нацеленной 
на решение проблем, порождаемых малоподвижным 
образом жизни людей и ожирением среди детей и 
взрослых. Подчеркивается также, что физически 
активный образ жизни способствует улучшению ин-
дивидуального физического и психического здоровья, 
содействует укреплению социальной сплоченности 
всего сообщества и повышению его благосостояния.

Во многих государствах Европы разработаны и 
успешно выполняются комплексные программы, 
нацеленные на повышение двигательной актив-
ности населения и реализацию других факторов 
оздоровительно-профилактической деятельности, 
которая за короткое время приводит к впечатляющим 
позитивным результатам и в нее вовлечено множество 
городов, у нас в Украине, как замечает М.М. Булатова 
[6], жизненные реалии в этом отношении не совсем 
отвечают разработанным программам.

С целью преодоления таких негативных явлений 
наблюдается постепенное расширение законода-
тельской и нормативной базы развития физической 
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культуры и спорта. Так 1 сентября 1998  года Указом 
Президента Украины № 963/98 была утверждена це-
левая комплексная программа «Фізичне виховання 
— здоров'я нації». Она включала 118 мероприятий 
(1999—2005 годы), которые отражали основные 
проблемы физической культуры и спорта:
1. Основные направления физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности в 
Украине:
Физическое воспитание и физкультурно-• 
оздоровительная работа в учебно-воспитательной 
сфере.
Физическое воспитание и физкультурно-• 
оздоровительная работа в производственной и 
социально-бытовой сферах.
Спортивная деятельность.• 

2. Физическое воспитание и спортивная деятельность 
населения со специфическими профессиональны-
ми и физическими характеристиками:
Физическая подготовка в Вооруженных Силах • 
Украины и других военных формированиях.
Физкультурно-оздоровительная, реабилитационная • 
и спортивная деятельность среди инвалидов.
Физическое образование среди сельского населения.• 

3. Система обеспечения развития отрасли:
Кадровое обеспечение.• 
Материально-техническое обеспечение.• 
Финансовое обеспечение.• 
Научно-методологическое обеспечение.• 
Медико-биологическое обеспечение.• 
Информационное обеспечение.• 
Организационное обеспечение.• 
Международные связи.• 
Нормативно-правовое и нормативно-• 
методологическое обеспечение.

Целевая комплексная программа разработана со-
гласно Закона Украины «Про фізичну культуру і 
спорт» и определяет необходимые изменения в под-
ходах общества к укреплению здоровья человека как 
самой высокой гуманистической ценности и при-
оритетного направления государственной политики и 
рассчитана на 1999—2005 годы. Программа включала 
следующие задачи:

содействовать духовному и физическому развитию • 
молодежи, воспитанию у нее чувства гражданской 
сознательности и патриотизма, желания активно 
содействовать утверждению государственности в 
Украине;
развитие физкультурно-спортивного движения в • 
Украине с учетом изменений во всех сферах обще-
ственной жизни и ценностных ориентациях населе-
ния Украины;
обеспечение переориентации практичной деятель-• 
ности отрасли на решение приоритетной проблемы 
— укрепление здоровья населения с помощью физи-
ческого воспитания, физической культуры и спорта;
создание условий для удовлетворения потребностей • 
каждого гражданина Украины в укреплении здоро-
вья, физическом и духовном развитии;
воспитание у населения Украины соответствующих • 

мотивационных и поведенческих характеристик, 
активной социальной ориентации на здоровый об-
раз жизни;
обеспечение передовых позиций в международном • 
спортивном движении, спорте высших достижений, 
содействовать развитию олимпийского движения в 
Украине, повышению международного авторитета 
государства в мировом сообществе.

Одним из мероприятий данной программы была 
проведенная в г. Киеве международная научно-
практическая конференция «Здоров'я у житті та спор-
ті фактори ризику та зберігаючи технології» (28—30 
ноября 2007 года). Организаторами конференции 
были Национальный совет по вопросам охраны 
здоровья населения при Президенте Украины, Ми-
нистерство Украины по делам семьи, молодежи и 
спорта, Национальный олимпийский комитет, Ки-
евская городская государственная администрация, 
Национальный университет физического воспитания 
и спорта Украины.

Участники конференции и члены Национально-
го совета по вопросам охраны здоровья населения 
при Президенте Украины предложили рекомендации 
государственным и общественным организациям, 
образовательным и научным заведениям по поводу:

разработки и принятия общегосударственной • 
программы «Здоровий спосіб життя», которая 
бы учла передовой отечественный и зарубежный 
опыт, рекомендации ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО, Совета 
Европы, Европейского Союза и носила межотрас-
левой характер, имела необходимые финансовые 
ресурсы, четкий контроль и высокую персональную 
ответственность должностных лиц на всех уровнях 
— в центре, регионах и городах;
усовершенствование системы лицензирования и ак-• 
кредитации высших учебных заведений, в которых 
осуществляется подготовка кадров по физическому 
воспитанию, спорту и здоровья человека;
создать в исполнительных органах всех уровней • 
структур, которые бы координировали работу по 
формированию здорового образа жизни, введение 
ответственных должностей в учебных заведениях, 
по месту работы и отдыха граждан;
налаживание эффективной системы координации • 
и контроля за деятельностью местных учрежде-
ний инфраструктуры здоровья — центров здоро-
вья, центров «Спорт для всіх», фитнесс-центров, 
спортивных клубов, физкультурно-спортивных об-
ществ и др.;
популяризации разных составляющих здорового • 
образа жизни в средствах массовой информации и 
сведение к минимуму либо запрещение рекламы 
алкогольных напитков, табачных изделий и т.п.;
официального признания профессий по фитнесу, • 
рекреации и физической реабилитации и внесение 
соответствующих изменений и дополнений в Клас-
сификатор профессий.

Кабинет министров Украины, реагируя на кри-
тическую ситуацию в Украине, которая сложилась 
в сфере физической культуры и спорта (лишь 13 % 
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населения занимается физической культурой и спор-
том, а по средней продолжительности жизни человека 
Украина находится на одном из последних мест в Ев-
ропе), 15 ноября 2006 года принял «Державну програ-
му розвитку фізичної культури і спорту на 2007—2011 
роки». Цель данной программы «полягає у створені 
умов для розвитку фізичної культури і спорту, зокре-
ма, удосконалення відповідного організаційного та 
нормативно-правового механізму. Основними завдан-
нями Програми є:

проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-• 
масової роботи в усіх навчальних закладах, за міс-
цем проживання, роботи і у місцях масового відпо-
чинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої 
та реабілітаційної  роботи серед інвалідів;
забезпечення розвитку олімпійських параолім-• 
пійських, дефолімпійських та неолімпійських ви-
дів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-
юнацького, резервного спорту, спорту вищих 
досягнень, спорту інвалідів і спорту ветеранів;
підвищення рівня нормативно-правового, ка-• 
дрового, матеріально-технічного, фінансового, 
науково-методичного, медичного, інформаційно-
го забезпечення;
участь у міжнародній діяльності.• 

Дополнение к Программе «Заходи з розвитку фі-
зичної культури і спорту на 2007—2011 роки» состоит 
из 7-ми разделов, включающих 105 мероприятий:

Физическое воспитание, физкультурно-• 
оздоровительная и спортивная работа в учебных за-
ведениях.
Спорт для всех слоев населения по месту прожива-• 
ния и в местах массового отдыха граждан.
Массовый спорт среди сельского населения.• 
Физкультурно-оздоровительная деятельность в про-• 
изводственной сфере.
Физкультурно-оздоровительная и реабилитацион-• 
ная работа среди инвалидов.
Развитие олимпийских, параолимпийских, дефо-• 
лимпийских и неолимпийских видов спорта: дет-
ский и детско-юношеский спорт, спорт высших до-
стижений, спорт ветеранов.

Система обеспечения развития физической 
культуры и спорта: нормативно-правовое обеспече-
ние, материально-техническое, финансовое, научное, 
методическое, информационное и международная де-
ятельность.

24 мая 2006 года состоялся первый пленум 
научно-координационного совета в сфере физической 
культуры и спорта Министерства Украины по делам 
семьи, молодежи и спорта, который отметил, что «на 
сучасному етапі, коли у державі формується опти-
мальна система розвитку фізичної культури і спор-
ту, існує об'єктивна потреба у визначенні и стратегії. 
Вона має базуватися на основі глибокого узагальнен-
ня і переосмислення досягнень вітчизняної науки, и 
нинішнього стану та перспектив, формування держав-
ного запиту на наукові дослідження і підготовку на 
науково-педагогічних кадрів з урахуванням положень 
Конституції України та чинного законодавства, указів 

Президента України та постанов Кабінету Міністрів 
України, Національної доктрини розвитку фізичної 
культури і спорту, наказів Міністерства України у 
справах сім’ї, молоді та спорту.

З огляду на це, організація фундаментальних і 
прикладних досліджень у науковій галузі «Фізичне 
виховання і спорт» має спрямуватися на розв'язання 
актуальних для держави і суспільства проблем та ефек-
тивне впровадження результатів науково-дослідної 
роботи у практику».

Пленум обратился к государственным учреждени-
ям, общественным организациям и частным структу-
рам Украины с призывом «об'єднати свої зусилля за-
ради підвищення рівня вітчизняної спортивної науки, 
змінення взаємодії науковців і фахівців-практиків, що 
сприятиме вирішенню державно важливих проблем у 
цій сфері та допоможе розвитку як оздоровчої культу-
ри, так і спорту вищих досягнень в Україні.

Представленные Программа, дополнение к ней и 
решение первого пленума научно-координационного 
совета опубликованы в журнале «Наука в олимпий-
ском спорте» за 2007 год, № 1. — С. 122—135, который 
издается Национальным университетом физического 
воспитания и спорта Украины.

Рассматривать  физическую рекреацию без опред-
еления дефиниций, что такое здоровье, рекреация, 
активный отдых, не раскроет основную сущность 
данной проблемы.

Всемирная организация здравоохранения еще в 
1946 году в своем Уставе записала, что здоровье сле-
дует понимать как состояние полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не только 
как отсутствие болезней или физических дефектов. 
В дальнейшем многие ученые, врачи и педагоги не 
совсем согласились с таким определением. По их 
мнению, такая формулировка здоровья не отвеча-
ет современным требованиям общества и нуждает-
ся в изменении. Да и сами эксперты ВОЗ к понятию 
здоровья возвращались неоднократно. Предлагаем 
некоторые из них.

Так, основоположник науки о валеологии И.И. 
Брехман [5], предложил свое мнение о здоровье чело-
века – это способность сохранять соответствующую 
возрасту устойчивость в условиях резких изменений 
количественных и качественных параметров триеди-
ного потока сенсорной, вербальной и структурной ин-
формации. Сенсорный поток воспринимается органами 
чувств через нервную сигнальную систему, вербальный 
(устное или письменное слово) – через вторую сиг-
нальную систему, структурный (компоненты пищи 
и вдыхаемого воздуха) поступает через желудочно-
кишечный тракт и дыхательную систему. 

Развитие здравоохранения, как считает В.П. Вой-
тенко [7], ставит новые задачи перед медицинской 
теорией, одной из них является всемерное развитие 
науки о здоровье – санологии, а также разработка по-
нятий «индивидуальное здоровье» и «общественное 
здоровье».

В.А. Лищук, Е.В. Мосткова [12] изложили свое 
определение здоровья: это способность к самосохра-
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нению и увеличению жизненной силы человека. Здо-
ровье – это способность:

приспосабливаться к среде и своим собственным • 
возможностям;
противостоять внешним и внутренним возмущени-• 
ям, болезням, повреждениям, старению и другим 
формам деградации;
сохранять себя, естественную и искусственную сре-• 
ду обитания;
увеличить длительность полноценной жизнедея-• 
тельности;
улучшать возможности свойства и  способности сво-• 
его организма, качество жизни и среды обитания;
производить, поддерживать и сохранять себе подоб-• 
ных, а также культурные, духовные и материальные 
ценности;
созидать адекватное самосознание, этико-• 
эстетическое отношение к себе, ближним, человеку, 
добру и злу.

На основании этого авторы разработали девять 
ступеней к здоровью и рекомендуют их нам придер-
живаться:

Осознайте, что здоровье – это способность к само-1. 
сохранению, развитию и созиданию.
Главное и самое сокровенное, что вы можете сде-2. 
лать, это положиться на самого себя. Признайте 
здоровье вашей главной ценностью.
Среди всех повседневных забот отдайте первый 3. 
приоритет здоровью.
Лечитесь вовремя, не отступайте ни в коем слу-4. 
чае.
Определите и постарайтесь уменьшить риск за-5. 
болеть, получить  травму или ухудшить Ваше здо-
ровье, научиться избегать вредных воздействий в 
своем поведении.
Получите минимальное валеологическое самооб-6. 
разование.
Первым долгом, научитесь оценивать свое здоро-7. 
вье.
Составьте свою личную программу, объединяю-8. 
щую методики оздоровления, соответствующие 
вашим целям, возможностям.
Неукоснительно выполняйте свою программу. 9. 
Г.Л. Апанасенко [2] считает, что здоровье – ве-

личайшая социальная ценность, основное условие 
для выполнения человеком его биологических и 
социальных функций, фундамент самореализации 
личности. Однако автор относит здоровье к сложной 
категории, которая представляет собой результат вза-
имодействия индивида и окружающей среды – усло-
вий его существования, ведущих мотивов его жизне-
деятельности и мироощущения в целом.

В то же время Е.А. Стальков, В.А. Панин [17] 
вкладывают свое понятие о здоровье – это единство 
биологического, физиологического, психического и 
социального формирования организма. В биологи-
ческом здоровье они видят генетическую программу, 
наследственность и конституцию, в физиологическом 
– функционирование и характер адаптации органов 
и систем, в психическом – от типа высшей нервной 

деятельности и доминант эмоциональных реакций до 
самооценки личности, в социальном – социальную 
ориентацию в обществе. Однако авторы в это опред-
еление включают все стороны здоровья, как с личных, 
так и с общественных, и государственных позиций:

Личное. Здоровье – залог полноценной жизни, • 
здоровый человек может учиться, овладеть любой 
специальностью, полностью развить свои спосо-
бности, работать при любой нагрузке, родить и 
вырастить детей.
Общественное. Производительность  труда и богат-• 
ство общества, обеспечение рабочих мест и реше-
ние проблемы занятости населения: кто и что может 
лучше сделать при максимальном развитии личных 
стремлений.
Государственное. Регулирование народонаселения, • 
соотношение работающих и неработающих, борьба 
со старением общества, защита государства.

Следовательно, рассматриваемая проблема здо-
ровья человека, в том числе и студента, в настоящее 
время продолжает оставаться актуальной, теорети-
чески и практически важной. Можно надеяться, что 
изложенное выше материалы будут способствовать 
решению основных задач по оздоровительному вос-
питанию, образованию населения, студентов и их 
трудоспособности. А их выполнение не мыслимо без 
знаний, накопленных предыдущими поколениями. 
Так и сейчас «Комплексная программа здоровья», на-
писанная О.А. Александровым [1] более 20 лет назад, 
может быть основным направлением по выполнению 
профилактических мероприятий:

дальнейшее улучшение условий и охраны труда, • 
проведение санитарно-оздоровительных мероприя-
тий, направленных на снижение уровня временной 
нетрудоспособности, профессиональной заболевае-
мости, производственного травматизма и инвалид-
ности, оздоровление окружающей среды;
активизация работы по гигиеническому воспита-• 
нию населения, усиление мер общественного воз-
действия на лиц, употребляющих алкоголь и по 
борьбе с другими вредными факторами, снижаю-
щими работоспособность и ухудшающими состоя-
ние здоровья;
развитие активного отдыха населения, внедрение • 
массовой физической культуры и спорта, расши-
рение и повышение эффективности использова-
ния санаториев-профилакториев, туристических и 
физкультурно-спортивных баз и других оздорови-
тельных учреждений.

Безусловно, осуществление указанного комплек-
са оздоровительных мероприятий можно обеспечить 
в полной мере только при условии рациональной ее 
организации на всех уровнях: государственном, тру-
довом коллективе, семейном и индивидуальном.

Однако приведенные определения понятия «здо-
ровья», разумеется, не исчерпывают всех имеющихся 
в литературе, а лишь представляют собой основные 
типовые по форме и содержанию варианты этого по-
нятия. При этом следует учитывать. Что ни одно из 
более, чем множество определений здоровья не ста-
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ло общепринятым, универсальным и полностью удо-
влетворяющим запросы практики.

Сравнительная оценка и критический анализ 
различных вариантов определений понятий здоровья 
позволили выявить не только широкий разброс при-
знаков и свойств здоровья, но и разнообразия мето-
дологических подходов к его определению, а также 
проявление профессиональных пристрастий ученых 
при формулировании научного понятия здоровья. Во 
многих определениях заслуживают внимания такие 
элементы, как динамичность, системность, возмож-
ность адаптации к изменениям среды, упоминания 
сущностных признаков здоровья.

Государственный уровень оздоровительных ме-
роприятий обеспечивается мерами по повышению 
материального и культурного уровня жизни челове-
ка, законодательными мерами, регламентирующими 
охрану общественного здоровья, участием всех ми-
нистерств и ведомств, общественных организаций в 
создании оптимальных с позиции здоровья жизненных 
ценностей на основе всестороннего использования 
достижений научно-технического прогресса.

На уровне трудового коллектива следует предусмо-
треть меры по обеспечению санитарно-гигиенического 
контроля за условиями производства, гигиены жили-
ща, торговли и общественного питания, по созданию 
рационального режима труда, отдыха, благоприятно-
го психологического климата и взаимоотношений в 
коллективе, а также по санитарно-гигиеническому и 
валеологическому воспитанию.

Проводимые валеологические и рекреационные 
мероприятия на уровне семьи обычно связаны с ин-
дивидуальной профилактикой и является определяю-
щим условием формирования здорового образа жиз-
ни. Эта профилактика призвана обеспечить высокий 
гигиенический уровень жилья, рациональное питание, 
полноценный отдых, занятие физической культурой и 
спортом, создать условия, исключающие появление 
вредных привычек.

Индивидуальный уровень обычно предусматрива-
ет ответственность каждого человека за сохранение, 
укрепление и  совершенствование своего здоровья.

Естественно, одной из основных задач программы 
здоровья является ее комплексная разработка и 
поэтапное расширение системы активного отдыха 
современного человека, как в процессе трудовой дея-
тельности, так и вне её. Для выполнения такой рекре-
ационной задачи необходимо использовать санатории, 
санатории-профилактории, дома отдыха, туристичес-
кие базы, спортивно-физкультурные лагеря, а также 
лесопарки, городские парки и другие оздоровительные 
учреждения, которые обладают природными лечебно-
профилактическими условиями. Не менее важной 
задачей следует считать организацию и благоустрой-
ство зон массового отдыха населения, в том чис-
ле 1-2-дневного отдыха в пригородных условиях: в 
парках здоровья, климато-лечебных учреждениях, 
на лодочных станциях, лыжных базах, спортивно-
игровых площадках и т.д. А основой такого отдыха 
является физическая рекреация.

Физическая рекреация в вузах физической 
культуры, как учебная дисциплина, является одним 
из важнейших компонентов целостного развития лич-
ности студента, его физического и духовного разви-
тия, началом формирования прогрессивных тенден-
ций в развитии общественного мнения и личностных 
потребностей по укреплению и сохранению здоро-
вья. Она позволяет организовать физкультурную де-
ятельность с учетом интересов и потребностей каж-
дого занимающегося, материальной базы, местных 
и  национальных традиций, социальной активности. 
Деятельность в этом виде физической культуры спо-
собствует более полному раскрытию социальной 
функции и ее значения в развитии общей культуры 
студентов, здоровому и спортивному стилю жизни, 
сфере формирования социальной активности.

Понятие «здоровье» включает в себя несколько 
составляющих. Согласно определению ВОЗ, оно со-
стоит из трёх основных компонентов: физического, 
душевного, социального.

Физический компонент здоровья характеризуется 
способностью сохранять и использовать тело. Данный 
компонент измеряется физическим развитием челове-
ка и его физической подготовленностью, физической 
формой и тренированностью, физической активнос-
тью и функциональной готовностью.

Физическое развитие – это комплекс 
морфофункциональных показателей, определяющий 
физическую работоспособность и уровень возраст-
ного биологического развития индивидуума во время 
обследования. Основными методами исследования 
физического развития являются наружный осмотр 
(соматоскопия), измерение морфологических и 
функциональных показателей (антропометрия), фото-
графирование, рентгенография и др.

Физическая подготовленность или физическая ра-
ботоспособность – комплексное понятие, определяется 
многими факторами: морфофункциональным состоя-
нием различных органов и систем, психическим ста-
тусом, мотивацией и др. Как отмечают Е.А.Пирогова 
и др. [15], это потенциальная возможность человека 
выполнять максимум физического усилия, которое 
может быть достигнуто без перенапряжения и исто-
щения механизмов адаптации. Физическую работос-
пособность можно оценить функциональными проба-
ми и тестами с клиническими, инструментальными, 
биохимическими и другими методами исследования. 
Среди них: субмаксимальный тест PWC170, Гарвард-
ский степ-тест, максимальное потребление кислоро-
да, тест Новакки и др.

Тренированность человека развивается в резуль-
тате систематических и целенаправленных занятий 
физическими упражнениями и отражает большой 
диапазон функциональных возможностей организма. 
Термин тренированность используется в основном 
в спорте. Он отражает состояние, характеризующе-
еся оптимальными взаимоотношениями в деятель-
ности систем организма, в частности двигательно-
го аппарата и вегетативных функций. Постоянные 
тренировки способствуют повышению физической 
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подготовленности и в то же время приводят к совер-
шенствованию двигательных навыков. Тренирован-
ность отражает медико-биологическую характерис-
тику состояния организма, которая сформировалась 
в процессе тренировочных занятий. Такое состояние 
стали обозначать как функциональную готовность. 
Диагностика функциональной готовности проводится 
с учётом состояния здоровья, физического развития, 
функционального состояния систем организма в по-
кое, во время и после физических нагрузок и т.д.

Под физической формой понимают оптимальную 
готовность организма человека достичь своего мак-
симального результата в процессе физических упраж-
нений. Оптимальная готовность организма отражает 
высокие функциональные возможности отдельных ор-
ганов и систем, способность к интенсификации функ-
ций, устойчивость к воздействию неблагоприятных 
факторов внешней и внутренней среды, высокое тех-
ническое и тактическое мастерство.

Физическая (двигательная) активность является 
одной из общебиологических особенностей организ-
ма. Объём такой активности зависит от многих факто-
ров: возраста, пола, конституции, уровня физической 
подготовленности, условий труда, быта, наследствен-
ности, образа жизни. Обычная физическая активность 
человека в процессе жизнедеятельности может быть 
профессиональной и непрофессиональной.

В век научно-технического прогресса двигатель-
ная активность человека снижена. Малоподвижность 
становится особенностью его существования, что при-
водит к снижению функциональных возможностей и к 
целому ряду так называемых болезней цивилизации. 
Для поддержания двигательной активности человеку 
необходимо ежедневно совершать: ходьбу 8-10 км в 
день в темпе 100-120 шагов в минуту, прогулки перед 
сном 1-2 км со скоростью 80-90 шагов в минуту, ходьбу 
по ступенькам лестницы до 5-6-го этажа 3-4 раза в день 
в темпе I ступенька за 1-2 с, в выходные дни проводить 
активный отдых в лесу, на пляже и дачном участке, по-
сещать 2 раза в неделю занятия в группах здоровья или 
самостоятельно заниматься физическими упражнения-
ми (не менее 30 мин) 4-5 раз в неделю.

Душевный компонент здоровья, или психическое 
здоровье, определяется способностью сохранять ду-
шевное равновесие и использовать резервы психики. 
А это значит, что человек должен контролировать свои 
эмоции и поведение. Эмоции – своеобразная форма 
отражения действительности, в которой осуществля-
ется регуляция и саморегуляция функций организ-
ма человека в зависимости от требований внешней 
среды, понимаемой прежде всего как социальная сре-
да. Эмоции – это духовная ценность человека. Они 
поддерживают направленность личности, помогают 
ей взаимодействовать с окружающей средой и пере-
носить, наряду с радостью, огорчение, болезнь и даже 
смерть.

Психическое состояние человека в каждый 
конкретный момент определяется эмоциональным со-
стоянием. Оно может быть адекватным, эйфоричным, 
депрессивным, беспокойным, познавательным и т.д. 

Под влиянием отрицательных эмоций возникают 
приступы стенокардии и бронхиальной астмы, ин-
фаркт миокарда, сахарный диабет, гипертонический 
криз, язвенная болезнь желудка, неврозы и т.д. Во 
время или после эмоционального стресса изменяется 
поведение людей. А. постоянная стрессовая ситуация 
влияет на формирование черт характера. Для успеш-
ного выхода из создавшегося положения человеку 
необходимо мобилизовать свои интеллектуальные 
и волевые усилия с целью разрешения появившихся 
трудностей или увлечься каким-либо хобби (охота, 
рыбалка и др.), заняться физическими упражнения-
ми и закаливающими процедурами, совершать лешие 
прогулки и т.д.

В жизни человека особую роль играют эмоции 
положительного характера. Переживание, чувство 
радости, благополучие укрепляют тело, придают 
силу, увеличивают физическую и психическую ра-
ботоспособность. Запуск положительных эмоций 
обусловлен возможностью удовлетворения возник-
ших потребностей в социальной среде. Действие 
положительных эмоций окрыляет человека, приносит 
ему радость в творчестве и в выполнении бытовых и 
профессиональных дел. Важную роль в этом играют 
также благоприятные взаимоотношения в коллективе 
и семье.

Следовательно, эмоции в жизнедеятельности чело-
века помогают ему адаптироваться в окружающей сре-
де. Своими эмоциями человек может успешно управ-
лять: целенаправленно преодолевать отрицательные 
эмоции, распознавать их в стадии зарождения, не 
позволяя захлестнуть себя, переключиться в другое 
состояние. Для укрепления психического здоровья 
личности В.П. Петленко [14] предлагает использовать 
шесть мудрых советов, проверенных опытом, жизнью 
многих поколений:

умейте на время отвлечься от забот и неприятностей;• 
гнев – плохой советчик и негодный метод в работе и • 
в отношениях между людьми;
имейте мужество уступить, если вы не правы;• 
будьте требовательны, прежде всего к себе;• 
мы люди, а не боги и не  «сверхчеловеки»;• 
не носите в себе своё горе и неприятности.• 

Социальный компонент здоровья отражает спосо-
бность человека сохранять и использовать отношения 
с другими людьми. На характер взаимоотношений 
во многом влияют социальное положение человека 
в обществе, его статус на работе и в семье, его об-
разование, должность и способность к общению. 
Л.М.Генералова (1996) рассматривает здоровье как 
социальную ценность человеческой жизни. Она счи-
тает, что:

здоровье как ценность воспринимается личностью • 
всегда эмоционально;
личность воспринимает необходимость здоровья, • 
но не осознаёт его социальной значимости;
ценность здоровья воспринимается личностью как • 
социально значимая;
здоровье как ценность воспринимается на уровне • 
убеждения, в данном случае потребность в укрепле-
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нии здоровья формирует устойчивую социальную 
установку.

Следовательно, формирование особого отношения 
личности к здоровью должно выражаться в осознании 
его ценности, также в действиях по его укреплению, 
сохранению и совершенствованию. Социальная обус-
ловленность здоровья современного человека прояв-
ляется на всех этапах его развития: от рождения до 
самой глубокой старости. В то же время на него дей-
ствуют различные социальные факторы, образ жиз-
ни, условия и характер труда, занятия физическими 
упражнениями и спортом, характер питания, нервно-
психические перенапряжения.

Кроме указанных составляющих, существуют 
и другие компоненты здоровья. Среди них можно 
выделить: генетический компонент, окружающую 
среду, здоровье детей и др.

Что касается социальной активности студен-
тов, то С.И. Крамской и В.П. Зайцев [10] рекомен-
дуют использовать системный подход. А для этого 
необходимы опытный педагогический коллектив, хо-
рошая спортивная база и поддержка ректората.

Рассматривая проблему здоровья человека (сту-
дента) в алгоритме рекреационных мероприятий, 
нельзя не отметить ученых, педагогов, врачей, внес-
ших весомый вклад в ее изучение и разработку.

Так над данной проблемой в 80-е годы прошедше-
го века работали Р.М. Баевский,  И.И. Брехман, З.А. 
Васильева, И.И. Пархотик, С.А. Полищук, Е.А. Пиро-
гова, Н.М.  Амосов, Ю.П. Лисицин, А.В. Сахно, В.Г. 
Царфис, О.А. Александров и другие. В их трудах были 
раскрыты проблемы, касающиеся общих положений 
о здоровье человека и дискутировались вопросы по 
определению понятия здоровья. В 90-е годы уже по-
явились труды авторов, в которых изложены разра-
ботки мероприятий, направленных на формирование, 
укрепление и сохранение здоровья: В.П. Войтенко, 
В.А. Лищук, М.Я. Виленский, А.Г. Горшков, В.П. Пет-
ленко, В.П. Зайцев, Б.Н. Чумаков, В.В. Колбанов, Г.К. 
Зайцев, Г.Л. Апанасенко, Н.М. Амосов, Н.Т. Лебедева, 
Н.Н. Куинджи и много других.

В настоящее время в Украине уделяют много вни-
мания проблеме здоровья населения и студентов ву-
зов физической культуры: Национальный универси-
тет физического воспитания и спорта Украины (В.Н. 
Платонов, М.М. Булатова, М.В. Дутчак, Т.Ю. Круце-
вич, И.И. Пархотик, Л.Г. Шахлина, О.В. Андреева); 
Харьковская государственная академия физической 
культуры (Н.А. Олейник, В.П. Зайцев, С.В. Ману-
чарян, В.Б. Евсютина); Львовский государственный 
университет физической культуры (Е.Н. Приступа, 
О.М. Жданова, Любовь Чеховская), а также ученые и 
педагоги: Г.Л. Апанасенко, Н.Е. Полищук, С.С. Ерма-
ков, С.И. Крамской, И.А. Амельченко,  Ю.В. Суббота, 
С.И. Присяжнюк, М.С. Гончаренко, Г.Н. Топоров, Т.В. 
Бондаренко, С.Д. Прасол и другие [13, 16, 18, 19].

Современный учебный процесс, уклад и 
ускоренный ритм жизни вызывает у студентов утом-
ление, переутомление и, естественно, требует от них 
большой сосредоточенности, тщательного внимания, 

дополнительной физической и психической энергии. 
В целях предотвращения такого состояния Р.Г. Захаров 
[9] рекомендует использовать рекреационный отдых 
вне постоянного проживания, а именно в загородной 
зоне или в санаторно-курортных местах. Проводимых 
исследований по этой проблеме очень мало, а если 
имеются, то они носят чисто информационный харак-
тер, а фундаментальный подход у них отсутствует.

Рекреация (recreo, avi, atum, are) в переводе с ла-
тинского на русский язык означает: воссоздавать, вос-
станавливать, обновлять, подкреплять, освежать, при-
ходить в себя; recreari e morbo – выздоравливать [11].

Естественно, рекреация – это активный и 
пассивный отдых человека (студента) вне производ-
ственной, учебной, научной и иной деятельности, 
направленный на формирование и укрепление здо-
ровья человека, приносящий удовлетворение и благо-
получие.

В этом значении данный термин употребляется с 
60-х годов ХХ века и классифицируется на два вида:

кратковременную рекреацию;• 
длительную рекреацию.• 

Как и каждое понятийное слово, студент должен 
знать, что рекреация имеет свои функции, которые 
подразделяются на медико-биологическую, воспита-
тельную (социально-курортную) и экономическую. 
Однако провести четкую границу между этими функ-
циями трудно. Они взаимосвязаны между собой и до-
полняют друг друга. В понятийный аппарат рекреа-
ции можно также отнести: рекреационную систему; 
рекреационное районирование; размещение и соотно-
шение объектов активного отдыха в рекреационной 
специальной среде.

Выводы.
В настоящее время одной из важных проблем ор-1. 
ганов здравоохранения, образования, физической 
культуры и науки является проблема здоровья че-
ловека и физическая подготовленность населения 
страны особенно трудоспособного возраста.
Здоровье – это сложное явление, характерные и 2. 
значимые стороны которых нельзя выразить кратко 
и однозначно. Оно и сейчас продолжает оставаться 
актуальной, теоретически и практически важной 
проблемой.
Основными составляющими здоровья человека, в 3. 
том числе и студента, являются: физическое, ду-
шевное и социальное здоровье. Существуют и дру-
гие компоненты здоровья: профессиональный фак-
тор, генетический компонент, окружающая среда, 
здоровье детей и другие.
Воспитание у студентов высокой требовательнос-4. 
ти к себе, жизненной потребности трудиться, же-
лание и умение работать творчески, пополнять и 
совершенствовать свои знания и вести здоровый 
образ жизни, а также заботиться о своем здоровье 
– одно из основных направлений высших учебных 
заведений.
Формирование, восстановление, укрепление и со-5. 
хранение здоровья студентов немыслимо без про-
ведения для них рекреационных мероприятий вне 
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учебной, трудовой, научной и иной деятельности. 
Причем эти  мероприятия не только должны улуч-
шить их здоровье, но и принести им покой, удо-
вольствие и благополучие.
Обеспечить высокое качество подготовки специа-6. 
листов в наши дни нельзя без познавательной ак-
тивности самих студентов.
Дальнейшие исследования предполагается провес-

ти в направлении изучения других проблем здоровья 
студента.
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Диференційована оцінка розвитку силових здібностей людини
Лишевська В.М.

Херсонський державний аграрний університет

Анотації:
Наведено експериментальні матеріали 
щодо використання диференційованої 
оцінки в педагогічному контролі розви-
тку силових здібностей студентів. У до-
слідженнях взяло участь 254 студентів 
чоловіків і 230 студенток підготовчого 
відділення у віці від 17 до 19 років, які 
систематично не займались спортом. 
Запропоновано визначати диференці-
йовану оцінку відносно морфологічних 
показників (довжини і маси тіла, акро-
міального діаметра, сумарного показ-
ника двох шкіряно-жирових складок) 
за 12-бальною сигмовидною шкалою. 

Лишевская В.М. Дифференцирован-
ная оценка развития силовых спо-
собностей человека. Представлены 
экспериментальные материалы в отношении 
использования дифференциальной оценки в 
педагогическом контроле развития силовых 
способностей студентов. В исследованиях 
принимали участие 254 студентов мужчин и 
230 студенток подготовительного отделения 
в возрасте от 17 до 19 лет, которые система-
тически не занимались спортом. Предложе-
но определять дифференциальную оценку 
относительно морфологических показателей 
по 12-бальной сигмовидной шкале.

Lyshevskaya V.M. Differential as-
sessment of the development of 
human strength abilities. The arti-
cle deals with the materials concern-
ing which the differential assess-
ment of the development of strength 
abilities in students. In research take 
part 254 students – men and 230 
students – women of training depart-
ment at the age of 17-19 years old 
that are not used to training sport. It 
is proposed to make the differential 
assessment concerning morphologi-
cal indices by the 12 point scale.

Ключові слова:
силові здібності, диференційована 
оцінка, шкали оцінок.

силовые способности, дифференциальная 
оценка, шкалы оценок.

strength abilities, differential assess-
ment, point scale.

Вступ.1

Завершальним етапом процедури тестування є 
педагогічна оцінка результатів тестових вимірювань 
роботи [7]. Педагогічною оцінкою називається уза-
гальнююча міра успіху в певному тестовому завданні. 
Вона необхідна в зв’язку з тим, що як правило,фізична 
підготовленість особи (студента,спортсмена) вимі-
рюється певною сукупністю тестів, які мають різні 
абсолютні величини та одиниці вимірювань. Порів-
няти тестові результати, дати їм якісну оцінку мож-
ливо лише при переводі тестових результатів у бальні 
оцінки. Для цього використовують 3, 5, 7, 9, 10, 12, 20, 
50 та 100 бальні шкали (можливими є інші варіанти 
шкал). За сумою балів, розрахованих для декількох 
тестів, можливо визначити комплексу оцінку для та-
кої батареї [10]. 

Сучасна технологія метрологічного контролю ру-
хової підготовленості людини передбачає викорис-
тання диференціальної оцінки. Вона ще називається 
відносною (параметричною) оцінкою. Параметричні 
шкали оцінок тестових вимірювань дають змогу ви-
значити залежність між двома параметрами (найчас-
тіше між морфологічним показником і результатами 
рухового тесту). Оцінки, одержані в результаті такого 
співставлення називають параметричними або від-
носними. Відносні оцінки найбільш точні [3].

У фізичному вихованні і спорті нормативи оцін-
ки фізичного розвитку рухових здібностей і фізичної 
підготовленості людини досліджені ще мало [5, 7, 8, 
10, 12]. Тому проблема визначення диференційованої 
оцінки розвитку силових здібностей студентів є акту-
альною.

Параметричні оцінки розвитку рухових здібнос-
тей, розраховані відносно морфологічних показників 
визначають соматомоторні здібності [6]. Їх класифіку-
ють на чотири групи: 1) визначаються відносно маси 
тіла [4, 12]; 2) визначаються відносно довжини тіла [9]; 
3) визначаються відносно довжинних чи обхватних 
антропометричних показників сегментів тіла [2, 11]; 
4) визначаються відносно товщини шкіряно-жирових 
складок (вмісту жиру в тілі). Соматомоторні здібності 
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людини, класифіковані за четвертою групою можуть 
бути визначені, як вважають Ю. Беляк та Н. Зінченко 
[1], відносно товщини однієї або декількох шкіряно-
жирових складок чи по відношенню до маси жирової 
(або м’язової) тканини.

Проте система диференціальної оцінки фізичної 
підготовленості студентської молоді практично не 
розроблена.

Робота виконана за планом НДР Херсонського 
державного аграрного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Завданням дослідження було:
Визначити нормативи диференційованої оцінки 

розвитку силових здібностей людини у віці 17–19 ро-
ків відносно маси і довжини тіла, акроміального діа-
метра та товщини шкіряно-жирових складок.

Розрахувати нормативи диференційованої оцінки 
розвитку силових здібностей людини за 12-бальною 
сигмовидною шкалою.

Результати дослідження.
У дослідженнях взяло участь 254 студентів чолові-

ків і 230 студенток підготовчого відділення, які систе-
матично не займались спортом. Із них було 151 особи 
у віці 17 років, 200 – у віці 18 років і 133 – у віці 19 
років.

У студентів визначалось за допомогою станового 
динамометра рівень розвитку м’язів розгиначів спини. 
У них також вимірювались чотири антропометричних 
показника:

маса тіла. Вимірювання відбувалось без верхнього одя-• 
гу і взуття на медичних вагах з точністю до 100 гр.;
довжина тіла. Вимірювання відбувалось антропоме-• 
тром з точністю до одного сантиметра;
акроміальний (плечовий) діаметр. Вимірювався діа-• 
метр великим товщинним циркулем спереду. Визна-
чалась відстань між лівою і правою акроміальними 
точками;
товщину шкіряно-жирової складки тріцепса і лит-• 
ки. Вимірювання шкіряно-жирових складок від-
бувалось каліпером, який мав здатність створюва-
ти постійний тиск при вимірюванні зусиллям 10 
г·мм-2. При вимірюванні шкіряно-жирової складки 
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тріцепса досліджуваному пропонували вільно три-
мати руку. Складка захоплювалась вертикально на 
середній лінії лівої руки над трьохголовим м’язом, 
ближче до його внутрішнього краю. Вимірювання 
внутрішньої шкіряно-жирової литкової складки від-
бувалось так. Складка захоплювалась вертикально 
на медіальній (внутрішній) стороні лівої ноги на 
рівні максимального обхвату гомілки.

Відносні показники силових здібностей (сомато-
моторика) визначалась за результатами чотирьох інте-
гральних показників:

ІСМТ= (Сила розгиначів спини, кг/маса тіла, кг)·10,

де ІСМТ – індекс розвитку силових здібностей, роз-
рахований по відношенню до маси тіла.

ІСДТ = (Сила розгиначів спини, кг/довжина тіла, 
см)·100,

де ІСДТ – індекс розвитку силових здібностей, роз-
рахований по відношенню до довжини тіла.

ІСАД  = (Сила розгиначів спини, кг/акроміальний діа-
метр, см)·10,

де ІСАД – індекс розвитку силових здібностей, 
розрахований по відношенню до показників 
акроміального діаметра.

ІСШЖС = (Сила розгиначів спини, кг/ SТовщина двох 
шкіряно-жирових складок, мм)·10,

де ІСШЖС – інтегративний індекс розвитку силових 
здібностей, розрахований по відношенню до сумарної 
товщини двох шкіряно-жирових складок (вимірюван-
них на тріцепсі рук і гомілці).

Нормативні оцінки тестових вимірювань ми роз-
раховували за дванадцятибальною (табл. 1) шкалою 
сигмовидних відхилень. 

Дванадцятибальна шкала в частині якісної оцінки 
дещо модифікована в порівнянні із класичною шка-
лою, рекомендованою вимогами Болонського процесу: 
виділено середній рівень якісної оцінки (6–7 балів).

Результати розвитку м’язової сили розгиначів спи-
ни у студентів віком 17–19 років наведені в таблиці 2. 
Як бачимо, розвиток силових здібностей з віком сту-
дентів збільшується. Темп змінюваності у чоловіків в 
тесті з 17 до 18 років 4,12%, а з 18 до 19 років – 7,09% 
для жінок з 18 до 19 років дещо значніший (5,60%), 
ніж з 17 до 18 років (3,16%). Нормативи оцінки роз-
витку силових здібностей, розраховані за 12 бальною 
сигмовидною шкалою наведено у таблиці 3 .

Розвиток силових здібностей студентів, визначе-
ний за відносними показниками (соматомоторикою), 
наведено в таблиці 4.Як бачимо, для трьох індексів 
(ІСМТ, ІСДТ та ІСАД) спостерігається загальна тенден-
ція: індекси з віком студентів зростають. Проте най-
більш консервативним, мабуть є силовий індекс, роз-
рахований відносно маси тіла (ІСМТ).Очевидно, що 

це вказує на його високу інформативність в системі 
індивідуального прогнозу розвитку силових здібнос-
тей, а для дівчат два індекси (ІСДТ та ІСАД) з віком у 
студенток зростають. Це мабуть пов’язано з тим, що 
при збільшенні показників силових здібностей антро-
пометричні показники (довжина тіла та акроміальний 
діаметр) залишаються практично незмінними. Два ін-
ших індекси (ІСМТ, ІСШЖС) з віком знижуються. Тобто 
темп збільшення маси тіла та товщини двох шкіряно-
жирових складок перевищує темпи росту станової 
сили. Тобто ці індекси мають більшу диференціальну 
відмінність відносних показників силових здібностей. 
Позитивною тенденцією тут можна вважати більш 
високі індивідуальні показники по відношенню до 
загальнопопуляційних. Або при люнгітюдному спо-
стереженні індивідуального розвитку збільшення від-
носних показників (значень ІСМТ та ІСШЖС).

Щодо силового індексу, розрахованого по від-
ношенню до сумарного показника шкірно-жирових 
складок спостерігається зниження показника для сту-
дентів у віці 18 років по відношенню до 17-річних (це 
пов’язано із збільшенням жирового компоненту тіла 
студентів в цьому віці), а потім-у 19 років відмічено 
невелике збільшення.

Нормативи оцінки, розраховані за 12-бальною сиг-
мовидною шкалою для ІСМТ, наведені в таблиці 5, ІСДТ 
– 6 , ІСАД – 7 та ІСШЖС – 8

Оцінка соматомоторики студентів може відбува-
тись за результатами окремих індексів або їх комплек-
су (табл. 9).

Висновки.
1. Диференціальну оцінку розвитку силових зді-

бностей людини запропоновано визначати за 12-
бальною сигмовидною шкалою.

2.  Найбільш точну характеристику розвитку 
силових здібностей студентів дають диференційова-
ні показники, розраховані відносно морфологічних 
ознак тіла.

Визначені нормативи диференційованої оцінки 
розвитку силових здібностей студентів у віці 17–19 
років.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення диференційованої оцінки розви-
тку інших здібностей (наприклад, здібності до витри-
валості) у студентів чоловіків і жінок. Використання 
оціночних шкал може бути більш обширним.

Література:
Беляк Ю. Соматотипічні маркери фізичного стану дівчат сту-1. 
дентського віку / Ю. Беляк, Н. Зінченко // Вісник Прикарпатсь-
кого університету. Серія: Фізична культура. – 2007. – Вип. 5. – С. 
31–36.
Гура Н.О. Науково-методичні основи розвитку антропометрич-2. 
них здібностей дітей і підлітків в процесі системних занять 
фізичною культурою / Н.О. Гура //Педагогіка, психологія та 
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 
Харків, 2008. – № 4. – С. 22–25.
Круцевич Т.Ю. Контроль в физическом воспитании детей, под-3. 
ростков и юношей / Т.Ю. Круцевич, М.И. Воробьев. – К., 2005. 
– 195 с.
Приймак С.Г. Оцінка рівня рухової підготовленості підлітків 4. 
у системі фізичного виховання: методичні рекомендації / С.Г. 
Приймак. – Чернігів: Чернігівський педагогічний університет 
імені Т.Г. Шевченка, 2002. – 24 с.
Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів: На-5. 
вчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / 



проблеми фізичного виховання і спорту   № 1 / 2011

77

Таблиця 1
Границі і норми дванадцятибальної сигмовидної шкали оцінок тестових результатів

Оцінка Границі сигмальних відхиленьякісна кількісна, бали

Низька 
1 Нижче X  - 2,5S
2 Від X  - 2,5S  до X  - 2,0S  
3 Від X  - 2,0S   до X  - 1,5S  

Нижча за середню
4 Від X  - 1,5S  до X  - 1,0S

5 Від X  - 1,0S  до X  - 0,5S

Середня
6 Від X  - 0,5S   до X
7 Від X  до X  + 0,5S

Вища за середню
8 Від X  + 0,5S  до X  + 1,0S
9 Від X  + 1,0S до X  + 1,5S

Висока
10 Від X  + 1,5S  до X  + 2,0S 
11 Від  X  + 2,0S  до X  + 2,5S 
12 Вище X  + 2,5S 

Таблиця 2
Розвиток силових здібностей студентів віком 17–19 років,  

визначений за показниками станової динамометрії, кг

Статистичні показники
Вік, років

17 18 19
юнаки дівчата юнаки дівчата юнаки дівчата

X 91,53 45,33 95,30 46,76 102,06 49,38

+S 13,85 9,17 8,84 8,82 7,76 6,88

+m 1,57 1,09 0,89 0,92 0,95 0,86

Таблиця 3
Нормативи оцінки розвитку силових здібностей, розрахованих за 12-бальною сигмовидною шкалою  

у студентів віком 17–19 років за тестом станової динамометрії, кг

Вік,
ро-
ків

Оцінка, бали
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рівень розвитку рухової здібності (юнаки)

низький нижче середнього середній вище середнього високий

17 <56,84 56,85-
63,78

63,79-
70,71

70,72-
77,65

77,66-
84,58

84,59-
91,52

91,53-
98,45

98,46-
105,39

105,40-
112,32

112,33-
119,26

119,27-
126,19 126,20<

18 <73,14 73,15-
77,57

77,58-
82,00

82,01-
86,43

86,44-
90,86

90,87-
95,29

95,30-
99,72

99,73-
104,15

104,16-
108,58

108,59-
113,01

113,02-
117,44 117,45<

19 <82,60 82,61-
86,49

86,50-
90,38

90,39-
94,27

94,28-
98,16

98,17-
102,05

102,06-
105,94

105,95-
109,83

109,84-
113,72

113,73-
117,61

117,62-
121,50 121,51<

Рівень розвитку рухової здібності (дівчата)

низький нижче середнього середній вище середнього

17 <22,33 22,34–
26,93

26,94–
31,52

31,53–
36,12

36,13–
40,71

40,72–
45,31

45,32–
49,90

49,91–
54,50

54,51–
59,09

59,10–
63,69

63,70–
68,28 68,29<

18 <24,65 24,66–
29,07

29,08–
33,49

33,50–
37,91

37,92–
42,33

42,34–
46,75

46,76–
51,17

51,18–
55,59

55,60–
60,01

60,02–
64,43

64,44–
68,85 68,86<

19 <32,12 32,13–
35,57

35,58–
39,02

39,03–
42,47

42,48–
45,92

45,93–
49,37

49,38–
52,82

52,83–
56,27

56,28–
59,72

59,73–
63,17

63,18–
66,62 66,63<
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Таблиця 4
Фенотипічний прояв соматомоторики силових здібностей студентів віком 17–19 років, ум. од.

Індекси Статистичні по-
казники

Вік, років
17 18 19

юнаки дівчата юнаки дівчата юнаки дівчата

ІСМТ

X 14,27 7,95 14,69 7,91 15,16 7,73
+S 2,13 1,47 1,95 1,59 1,77 1,29
+m 0,28 0,19 0,25 0,21 0,23 0,17

ІСДТ

X 51,92 27,00 54,66 28,08 57,62 29,58

+S 7,61 5,30 5,32 5,21 4,72 4,14
+m 0,99 0,69 0,69 0,68 0,61 0,54

ІСАД

X 19,67 12,75 20,40 13,02 21,10 13,39

+S 2,94 2,59 2,38 2,53 1,94 1,97
+m 0,38 0,34 0,31 0,33 0,25 0,26

ІСШЖС

X 59,41 26,06 50,49 20,30 51,09 14,34

+S 18,43 8,29 12,27 7,47 10,68 3,90

+m 2,40 1,08 1,60 0,97 1,39 0,51

Таблиця 5
Нормативи оцінки розвитку силових здібностей, розрахованих за 12-бальною сигмовидною шкалою  

для студентів17–19 років за ІСМТ, ум. од.

Вік, 
ро-
ків

Оцінка, бали
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рівень розвитку рухової здібності (юнаки)

низький нижче серед-
нього середній вище серед-

нього високий

17 <8,88 8,89-
9,96

9,97-
11,03

11,04-
12,11

12,12-
13,18

13,19-
14,26

14,27-
15,33

15,34-
16,41

16,42-
17,48

17,19-
18,56

18,57-
19,63 19,64<

18 <9,75 9,76-
10,74

10,75-
11,72

11,73-
12,71

12,72-
13,69

13,71-
14,68

14,69-
15,66

15,67-
16,65

16,66-
17,63

17,64-
18,62

18,63-
19,60 19,61<

19 <10,67 10,68-
11,57

11,58-
12,46

12,47-
13,36

13,37-
14,25

14,26-
15,15

15,16-
16,04

16,05-
16,94

16,95-
17,83

17,84-
18,73

18,74-
19,62 19,63<

Рівень розвитку рухової здібності (дівчата)

17 <4,21 4,22–
4,96

4,97–
5,70

5,71–
6,45

6,46–
7,19

7,20–
7,94

7,95–
8,68

8,69–
9,43

9,44–
10,17

10,18–
10,92

10,93–
11,66 11,67<

18 <3,87 3,88–
4,68

4,69–
5,48

5,49–
6,29

6,30–
7,09

7,10–
7,90

7,91–
8,70

8,71–
9,51

9,52–
10,31

10,32–
11,12

11,13–
11,92 11,93<

19 <4,44 4,45–
5,10

5,11–
5,75

5,76–
6,41

6,42–
7,06

7,07–
7,72

7,73–
8,37

8,38–
9,03

9,04–
9,68

9,69–
10,34

10,35–
10,99 11,00<

Таблиця 6
Нормативи оцінки розвитку силових здібностей, розрахованих за 12-бальною сигмовидною шкалою  

для студентів віком 17–19 років за ІСДТ, ум. од.

Вік, 
ро-
ків

Оцінка, бали
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рівень розвитку рухової здібності (юнаки)
низький нижче серед-

нього середній вище середнього високий

17 <32,83 32,84-
36,65

36,66-
40,46

40,47-
44,28

44,29-
48,09

48,10-
51,91

51,92-
59,72

55,73-
59,54

59,55-
63,35

63,36-
67,17

67,18-
70,98 70,99<

18 <41,30 41,31-
43,97

43,98-
46,64

46,65-
49,31

49,32-
51,98

51,99-
54,65

54,66-
57,32

57,33-
56,99

60,00-
62,66

62,67-
65,33

65,34-
68,00 68,01<

19 <45,76 45,77-
48,13

48,14-
50,50

50,51-
52,87

52,88-
55,24

55,25-
57,61

57,62-
59,98

59,99-
62,35

62,36-
64,72

64,73-
67,09

67,10-
69,46 39,47<

 Рівень розвитку рухової здібності (дівчата)

17 <13,69 13,70–
16,35

16,36–
19,01

19,02–
21,67

21,68–
24,33

24,34–
26,99

27,00–
29,65

29,66–
32,31

32,32–
34,97

34,98–
37,63

37,64–
40,29 40,30<

18 <14,99 15,00–
17,61

17,62–
20,22

20,23–
22,84

22,85–
25,45

25,46–
28,07

28,08–
30,68

30,69–
33,30

33,31–
35,91

35,92–
38,53

38,54–
41,14 41,15<

19 <19,17 19,18–
21,25

21,26–
23,33

23,34–
25,41

25,42–
27,49

27,50–
29,57

29,58–
31,65

31,66–
33,73

33,74–
35,81

35,82–
37,89

37,90–
39,97 39,98<
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Таблиця 7
Нормативи оцінки розвитку силових здібностей, розрахованих за 12-бальною сигмовидною шкалою  

для студентів віком 17–19 років за ІСАД, ум. од.

Вік, 
ро-
ків

Оцінка, бали
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рівень розвитку рухової здібності (юнаки)
низький нижче середнього середній вище середнього високий

17 <12,26 12,27-
13,74

13,75-
15,22

15,23-
16,70

16,71-
18,18

18,19-
19,66

19,67-
21,14

21,15-
22,62

22,63-
24,10

24,11-
25,58

25,59-
27,06 27,07<

18 <14,39 14,40-
15,59

15,60-
16,79

16,80-
17,99

18,00-
19,19

19,20-
20,39

20,40-
21,59

21,60-
22,79

22,80-
23,99

24,00-
25,19

25,20-
26,39 26,40<

19 <16,19 16,20-
17,17

17,18-
18,15

18,16-
19,13

19,14-
20,11

20,12-
21,09

21,10-
22,07

22,08-
23,05

23,06-
24,03

24,04-
25,01

25,02-
25,99 26,00<

Рівень розвитку рухової здібності (дівчата)

17 <6,21 6,22–7,52 7,53–8,82 8,83–
10,13

10,14–
11,43

11,44–
12,74

12,75–
14,04

14,05–
15,35

15,36–
16,65

16,66–
17,96

17,97–
19,26 19,27<

18 <6,63 6,64–7,91 7,92–9,18 9,19–
10,46

10,47–
11,73

11,74–
13,01

13,02–
14,28

14,29–
15,56

15,57–
16,83

16,84–
18,11

18,12–
19,38 19,39<

19 <8,40 8,41–9,40 9,41–
10,39

10,40–
11,39

11,40–
12,38

12,39–
13,38

13,39–
14,37

14,38–
15,37

15,38–
16,36

16,37–
17,36

17,37–
18,35 18,36<

Таблиця 8
Нормативи оцінки розвитку силових здібностей, розрахованих за 12-бальною сигмовидною шкалою  

для студентів віком 17–19 років за ІСШЖС, ум. од.

Вік, 
років

Оцінка, бали
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рівень розвитку рухової здібності (юнаки)
низький нижче середнього середній вище середнього високий

17 <13,27 13,28-
22,50

22,51-
31,72

31,73-
40,95

40,96-
50,17

50,18-
59,40

59,41-
68,62

68,63-
77,85

77,86-
87,07

87,08-
96,30

96,31-
105,52 105,53<

18 <19,75 19,76-
25,90

25,91-
32,04

32,05-
38,19

38,20-
44,33

44,34-
50,48

50,49-
56,62

56,63-
62,77

62,78-
68,91

68,92-
75,06

75,07-
81,20 81,21<

19 <24,33 24,34-
29,68

29,69-
35,03

35,04-
40,38

40,39-
45,73

45,74-
51,08

51,09-
56,43

56,44-
61,78

61,79-
67,13

67,14-
72,48

72,49-
77,83 77,84<

Рівень розвитку рухової здібності (дівчата)

17 <5,27 5,28–
9,43

9,44–
13,58

13,59–
17,74

17,75–
21,89

21,90–
26,05

26,06–
30,20

30,21–
34,36

34,37–
38,51

38,52–
42,67

42,68–
46,82 46,83<

18 <1,56 1,57–
5,31

5,32–
9,05

9,06–
12,80

12,81–
16,54

16,55–
20,29

20,30–
24,03

24,04–
27,78

27,79–
31,52

31,53–
35,27

35,28–
39,01 39,02<

19 <4,53 4,54–
6,49

6,50–
8,45

8,46–
10,41

10,42–
12,37

12,38–
14,33

14,34–
16,29

16,30–
18,25

18,26–
20,21

20,22–
22,17

22,18–
24,13 24,14<

Таблиця 9
Комплексна оцінка розвитку силових здібностей, визначена за чотирма показниками соматомоторики

Кількісна оцінка, бали
Якісна оцінкаРозрахована за 5-бальною сигмо-

видною шкалою
Розрахована за 12-бальною сигмо-

видною шкалою
18–20 40 і більше відмінно
14–17 32–39 добре
10–13 24–31 задовільно
6–9 16–23 незадовільно
2–5 15 і менше погано
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Динаміка показників фізичного здоров’я студентів,  
які займаються  силовими вправами

Магльований А.В. ¹, Шимечко І.М. ², Боярчук О.М. ³, Мороз Є.І. ¹
¹ Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького 

²Львівський державний університет фізичної культури 
³Житомирський військовий інститут імені  С.П. Корольова Національного  авіаційного університету

Анотації:
Проведено дослідження рівня 
та динаміки фізичного здоров’я 
студентів віком 17-22 роки 
(n=36), які додатково займались 
силовими вправами у секціях 
університету (на прикладі 
секції з гирьового спорту), за 
експрес методикою оцінки 
здоров’я, запропонованою Г.Л. 
Апанасенком. Визначено порів-
няння отриманих даних з показ-
никами студентів, які займалися 
за чинною системою фізичного 
виховання. Встановлено, що 
заняття вправами з гирями по-
зитивно впливають на фізичний 
розвиток, функціональний стан 
та рівень здоров’я студентів у 
процесі навчання.

Маглеваный А.В., Шимечко И.М., Боярчук 
А.М., Мороз Е.И. Динамика показателей 
физического здоровья студентов, за-
нимающихся силовыми упражнениями. 
Проведено исследование уровня и дина-
мики физического здоровья студентов в 
возрасте 17-22 года (n=36), которые допо-
лнительно занимались силовыми упражне-
ниями в секциях университета (на примере 
секции по гиревому спорту), по экспресс 
методике оценки здоровья, предложенной 
Г.Л. Апанасенко. Осуществлено сравнение 
полученных данных с показателями студен-
тов, занимающихся по действующей систе-
ме физического воспитания. Установлено, 
что занятия упражнениями с гирями поло-
жительно влияют на физическое развитие, 
функциональное состояние и уровень здо-
ровья студентов в процессе обучения. 

Magliovanyy A.V., Shymechko I.M., Bo-
yarchuk A.M., Moros E.I. Dynamics of 
indicators of physical health among stu-
dents engaged in power exercises. The 
research of level and dynamics of physical 
health of students (17-22 years old, n=36), 
which were additionally engaged in power 
exercises in the university sections (for ex-
ample of section from weight sport), by the 
express method of estimation of health, of-
fered G.L. Apanasenko; the comparison of 
finding data with the indexes of students, 
which got busy after the operating system 
of physical education are considered in 
the article. It is definite, that employments 
by exercises with weights positively affect 
physical development, functional state and 
health level of students in the process of 
education. 

Ключові слова:
фізичне здоров’я, студенти, 
силові вправи.

физическое здоровье, студенты, силовые 
упражнения.

physical health, students, power exercises.

Вступ.1

Навчання студентів у сучасному вищому навчаль-
ному закладі (ВНЗ) відбувається у специфічних умо-
вах, пов’язаних із постійним зростанням обсягу на-
вчальної інформації, високим рівнем відповідальності 
за результати навчання, перевантаженням інтелекту-
альної сфери, зниженням рухової активності. Крім 
того, низький рівень фізичної підготовленості випус-
кників шкіл не дозволяє забезпечити достатній рівень 
розвитку загальної фізичної підготовленості студен-
тів, що приводить до зниження показників здоров’я 
до рівня, що не забезпечує достатньої ефективності 
навчання та майбутньої професійної діяльності.

За даними Г.Л. Апанасенко [2], Україна посідає 2 
місце у світі за темпами депопуляції, 1-2 місце в Євро-
пі за смертністю від серцево-судинних захворювань, у 
студентів у 20-24-річному віці «біологічний» вік пере-
важає паспортний на 10-15 років. Одним із напрям-
ків вирішення визначеної проблеми є формування за-
гальної фізичної підготовленості студентів на основі 
переважного розвитку сили та витривалості. Серед 
силових вправ, що можуть сприяти вирішенню існу-
ючої проблеми, можуть служити вправи з гирями, які 
наділені рядом переваг: простота, доступність, оздо-
ровча спрямованість, низький рівень травматизму, 
економічна ефективність, нескладність матеріального 
забезпечення.

За даними Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, здоров’я визначається як стан людини, яко-
му властива не тільки відсутність хвороб або фізичних 
вад, але й повне фізичне, душевне (психічне) і соціаль-
не благополуччя. Згідно з визначенням Н.М. Амосова, 
здоровою можна вважати людину, що відрізняється 
гармонійним фізичним і розумовим розвитком і добре 
© Магльований А.В., Шимечко І.М., Боярчук О.М.,  
    Мороз Є.І., 2011

адаптована до оточуючого фізичного та соціального 
середовища [1]. Магльований А.В. і співавт. [9] пода-
ють два поняття здоров’я, при чому перше визначен-
ня є переважно структурним і спирається на об’єкти, 
котрі характеризують здоров’я (тіло, мислення, поведін-
ка) – здоров’я людини це стан, що характеризується 
нормальним внутрішньосистемним функціонуванням 
орґанізму та мозку як потенційного базису індивіду-
ума і адекватним системно-середовищним проявом 
особистості, а  друге є функціональним і спирається 
на системні функції статусів здоров’я – здоров’я лю-
дини – це стан, який забезпечує статико-динамічний 
речовинно-енерґетичний гомеостаз орґанізму (фізич-
не здоров’я), внутрішньосистемний гомеостаз мозку 
(психічне здоров’я) і системно-середовищний  гоме-
остаз поведінки (соціальне здоров’я) [9]. 

Виходячи з того, що наша робота спрямована на до-
слідження рівня та динаміки фізичного здоров’я сту-
дентів, які додатково займались силовими вправами 
у секціях університету нами подається і визначення 
поняття фізичне здоров’я, яке було запропоновано 
Магльований А.В. і співавт. [9], де під фізіолоґічною 
нормою розуміють той діапазон показників життєді-
яльності орґанізму, в котрому проявляється лабіль-
ність, рухливість і пристосовуваність орґанізму до на-
вантажень середовища протягом життя, а отже автор 
стверджує, що фізичне здоров’я – це стан орґанізму, 
при якому інтеґральні показники основних фізіоло-
ґічних систем лежать в межах фізіолоґічної норми і 
адекватно змінюються при взаємодії людини з до-
вкіллям. Таким чином, системна функція фізичного 
здоров’я, згідно з другим поданим вище визначенням 
здоров’я людини,  – статико-динамічний, речовинно-
енерґетичний гомеостаз орґанізму людини. Статичний 
гомеостаз – це гомеостаз параметрів життєдіяльності 
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орґанізму, це внутрішньосистемна, притаманна власне 
орґанізмові основа його стабільного існування. Дина-
мічний гомеостаз являє собою гомеостаз функцій, які 
виконуються усіма фізіолоґічними системами орґаніз-
му, і забезпечують зрушення параметрів життєдіяльності 
орґанізму відповідно до змін зовнішнього і внутріш-
нього середовища. Отже, виходячи із наведеного, мож-
но констатувати, що саме здорова людина в стані по-
вністю реалізувати свої фізичні та розумові здібності 
та виконати своє соціальне призначення [3, 9].  

У дослідженнях Г.Л. Апанасенко визначено, що 
існує безпечний рівень фізичного здоров’я (на межі 
третього і четвертого рівнів – за експрес-методикою – 
це 12 балів), вище якого практично не зустрічаються 
ендогенні фактори ризику розвитку хронічних сома-
тичних захворювань, ні самі захворювання, ні смерт-
ність від них [2]. Вчені зазначають, що за останніх 20 
років в Україні частка населення, що знаходиться в 
«безпечній зоні» здоров’я, знизилася з 8 до 1%. Для 
порівняння, в США до 80% американців віком 20-59 
років знаходяться в «безпечній зоні» [1, 3, 7, 8, 9]. 

У працях низки вчених зазначається, що основни-
ми причинами зниження рівня здоров’я в Україні є не 
тільки соціально-економічна криза та не погіршення 
функціонування системи охорони здоров’я, а недо-
статній рівень інформаційного забезпечення людей 
про стан здоров’я та його основні компоненти, зо-
крема фізичний [7, 9]. Освіченість індивіда у сфері 
проблем збереження і зміцнення здоров'я відіграє, у 
кінцевому рахунку, більш важливу роль, ніж рівень 
лікувально-діагностичних заходів в регіоні [8, 9]. 

Учені встановили, що фізичне здоров’я, професій-
не довголіття ефективно формуються за допомогою 
систематичних занять фізичними вправами і спортом 
[5, 9, 10]. Науковому обґрунтуванню та впроваджен-
ню в навчальний процес студентів найбільш ефектив-
них засобів фізичного виховання з метою підвищення 
рівня їх фізичного здоров’я присвячено значну кіль-
кість робіт [6, 9, 10]. Разом з тим, одним з найменш 
досліджених питань є вплив засобів гирьового спорту 
на розвиток функціональних можливостей організму 
та фізичне здоров’я студентів, що і обумовило вибір 
теми дослідження.

Робота виконана за планом НДР Львівського наці-
онального медичного університету імені Д. Галицько-
го та Львівського державного університету фізичної 
культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – дослідити рівень та динаміку фі-

зичного здоров’я студентів під час занять силовими 
вправами. 

Методи дослідження. Аналіз літературних дже-
рел, тестування, педагогічний експеримент, методика 
оцінки рівня фізичного здоров’я, методи математич-
ної статистики. 

Результати дослідження.
З метою дослідження рівня та динаміки показників 

фізичного здоров’я студентів у процесі занять впра-
вами з гирями нами було організовано педагогічний 
експеримент у Львівському медичному університеті. 

У дослідженні взяли участь студенти-чоловіки І–ІV 
курсів, всіх факультетів медичного університету, віком 
17-22 роки (n=96). Було сформовано експерименталь-
ну (ЕГ, n=36) і контрольну (КГ, n=60) групи. До ЕГ 
увійшли студенти, які впродовж навчання займались 
у навчально-тренувальних групах з гирьового спорту, 
до КГ – студенти, які займались фізичним вихованням 
за загальною програмою для ВНЗ МОЗ України. 

Рівень фізичного здоров’я студентів досліджувався 
за динамікою наступних показників якісної експрес-
оцінки соматичного здоров’я (за Г.Л. Апанасенком): 
індексу Кетле, життєвого, силового індексів, індексу 
Робінсона («подвійного добутку» у спокої), часу від-
новлення частоти серцевих скорочень (ЧСС) після 20 
присідань за 30 секунд (табл. 1).

Дослідження ваго-зростового індексу Кетле, який 
характеризує особливості статури людини, дає право 
зробити висновок, що на І-ІV курсах між середніми 
показниками ЕГ та КГ достовірної різниці не 
визначено (Р>0,05) (табл. 1). Показники індексу Кетле 
у КГ і ЕГ знаходяться на середньому рівні показника 
повноти для чоловіків.

Життєвий індекс – відношення показника 
життєвої ємкості легень (ЖЄЛ) до маси тіла – є 
важливим критерієм резерву функцій зовнішнього 
дихання. Дослідження динаміки даного індексу у 
процесі навчання студентів дає право стверджувати, 
що показники ЕГ та КГ на І та ІІ курсах достовірно 
рівні (Р>0,05) (табл. 1). Починаючи з ІІІ курсу, 
відмічається їх достовірна різниця (Р<0,001; Р<0,001). 
У ЕГ відбувається підвищення життєвого індексу 
протягом усього періоду навчання у ВНЗ: на ІV курсі 
він достовірно вищий ніж на І на 4,94 мл/кг (Р<0,05). 
При цьому його значення лише на І курсі оцінюється 
як середнє, на решті курсах – як вище середнього для 
чоловіків. 

У КГ на ІV курсі відбувається зниження показника 
життєвого індексу, що свідчить про послаблення 
функціональних можливостей системи дихання  у 
студентів даної групи. Необхідно відмітити, що на І – 
ІV курсах значення життєвого індексу у КГ оцінюється 
як середнє. 

Аналіз показників силового індексу (відношення 
динамометрії сильнішої руки до маси тіла) визначив, 
що його значення у ЕГ та КГ достовірно не 
відрізняються на І та ІІ курсах навчання (Р>0,05). На 
ІІІ і ІV курсах різниця є достовірною (Р<0,05; Р<0,001) 
(табл. 1). Аналізуючи показники силового індексу 
студентів ЕГ, можна відзначити, що виконання вправ 
з гирями позитивно впливають на розвиток м’язової 
системи: його значення на І курсі знаходиться на 
середньому рівні, а на ІІ – ІV курсах – на рівні вище 
середнього. У КГ показники силового індексу на ІІ та 
ІІІ курсах підвищуються (Р>0,05), а на ІV відбувається 
їх стабілізація (Р>0,05). Рівень резервів функцій 
м’язової системи у ЕГ протягом усього періоду 
навчання оцінюється як середній.

За значенням індексу Робінсона («подвійного 
добутку» у спокої) можна характеризувати критерії 
резерву та економізації функцій серцево-судинної 
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системи. Зменшення показника визначає покращення 
роботи визначеної системи. Дослідження значення 
індексу Робінсона у студентів ЕГ та КГ за період 
навчання визначило, що на І – ІІІ курсах достовірної 
різниці в показниках немає (Р>0,05). На ІV курсі 
показник студентів ЕГ переважає аналогічний у КГ на 
3,87 ум.од. (Р<0,01) (табл. 1).

Дослідження динаміки показників «подвійного 
добутку» довели, що завдяки заняттям з гирями 
відбувається покращення роботи серцево-судинної 
системи студентів ЕГ протягом усього періоду навчання 
– значення показника достовірно покращується 
(Р<0,05). У КГ – показники достовірно стабільні 
(Р>0,05). Показники функціональних можливостей 
серцево-судинної системи  (ССС) студентів ЕГ і КГ 
знаходяться на рівні вище від середнього.

Дослідження динаміки часу відновлення ЧСС 
до вихідного рівня після 20 присідань за 30 секунд 
свідчить про достовірну різницю між показниками 
груп, що досліджуються, за період навчання на ІІ-
ІV курсах (Р<0,001), на І курсі показники достовірно 
рівні (Р>0,05) (табл. 1). У ЕГ протягом усього періоду 
навчання у ВНЗ відбувається покращення даного 
показника, що вказує на зміцнення ССС студентів, які 
займаються вправами з гирями. Так, якщо на І курсі 
середній показник часу відновлення ЧСС даної групи до 
вихідного рівня становив 2хв 14с, що відповідає рівню 
функціональних можливостей ССС «нижче середнього», 
то на ІV курсі – 1 хв 22 с – оцінюється як рівень «вище 
середнього» (Р<0,001). У КГ на молодших курсах рівень 
функціональних можливостей ССС оцінюється як нижче 
середнього, на старших – як середній.

Таблиця 1
Динаміка показників фізичного здоров’я студентів у процесі навчання

Курс навчання

Показники фізичного здоров’я
РЕГ (n=36) КГ (n=60)

n Х m n Х m
Індекс Кетле (г/см)

1 7 390,5 13,47 15 392,0 8,13 >0,05
2 9 388,9 11,61 15 399,5 5,73 >0,05
3 12 388,1 13,68 15 400,1 6,08 >0,05
4 8 388,3 13,35 15 402,4 4,51 >0,05

Життєвий індекс (мл/кг)
1 7 58,42 2,05 15 57,12 1,27 >0,05
2 9 62,17 3,21 15 57,13 0,98 >0,05
3 12 63,29 2,14 15 57,90 1,04 <0,01
4 8 63,56 1,13 15 56,44 0,96 <0,001

Силовий індекс (%)
1 7 70,52 2,36 15 68,13 1,83 >0,05
2 9 71,31 3,22 15 68,25 1,14 >0,05
3 12 75,80 2,02 15 70,65 1,07 <0,05
4 8 77,59 1,11 15 70,44 0,96 <0,001

Індекс Робінсона (ум.од.)
1 7 83,16 1,83 15 82,6 1,89 >0,05
2 9 81,60 0,79 15 82,27 0,83 >0,05
3 12 79,42 1,21 15 82,20 1,12 >0,05
4 8 78,22 0,86 15 82,09 0,79 <0,01

Час відновлення ЧСС після 20 присідань за 30 с (с)
1 7 133,6 2,93 15 140,1 2,81 >0,05
2 9 111,9 2,54 15 124,3 2,24 <0,001
3 12 92,3 3,08 15 107,3 2,41 <0,001
4 8 82,5 2,22 15 111,7 2,13 <0,001

Рівень фізичного здоров’я (ум.од.)
1 7 5,61 1,02 15 5,48 0,71 >0,05
2 9 8,89 1,18 15 6,21 0,92 >0,05
3 12 10,17 0,67 15 9,16 0,46 >0,05
4 8 12,08 0,37 15 8,94 0,48 <0,001
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Дослідження рівня фізичного здоров’я студентів 
ЕГ та КГ дозволило встановити, що значення дано-
го показника у КГ та ЕГ на І – ІІІ курсах достовір-
но не відрізняється (Р>0,05). На ІV курсі різниця 
складає– 3,14 ум.од. та є достовірною (Р<0,001) (табл. 
1). У ЕГ даний показник достовірно зростає у процесі 
навчання: різниця між І та ІV курсом складає 6,478 
ум.од. (Р<0,001), що свідчить про позитивний вплив 
занять з гирями на розвиток та зміцнення здоров’я 
студентів медичного університету. Рівень фізичного 
здоров’я студентів ЕГ на ІV курсі становить 12,08 
ум.од., оцінюється як вищий від середнього, при 
цьому досягнуто «безпечної зони». Рівень фізичного 
здоров’я студентів КГ достовірно зростає з I по III 
курс (Р<0,001), а на ІV курсі знижується (Р>0,05). 
При цьому на І курсі рівень здоров’я оцінюється як 
«низький», а на ІІІ-ІV курсах – як «середній». 

Дослідження дозволяє відзначити, що виконання 
вправ з гирями веде до покращення рівня розвитку 
силових якостей, витривалості, показників фізичного 
розвитку та функціонального стану, а також рівня фі-
зичного здоров’я студентів, які додатково займаються 
у секції з гирьового спорту. 

Висновки.
Дослідження показників фізичного здоров’я сту-

дентів дозволяють стверджувати, що застосування 
засобів гирьового спорту, формуючи базу для розви-
тку основних фізичних якостей, позитивно впливає 
на фізичний розвиток, функціональний стан та рівень 
фізичного здоров’я студентів. Більшість студентів ЕГ 
мають «безпечний рівень» здоров’я, що сприяє покра-
щенню їх самопочуття та підвищенню ефективності 
навчання та майбутньої професійної діяльності.

У подальшому передбачається дослідити рівень та 
динаміку фізичного здоров’я студенток, які у процесі 
навчання займаються силовими вправами.
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Професійний розвиток фахівців дошкільних навчальних 
закладів до освітньо-оздоровлювальної діяльності   

на засадах  педагогічного менеджменту
Маковецька Н.В.

Запорізький національний університет

Анотації:
Показано пріоритетні напрями 
модернізації діяльності  до-
шкільних навчальних закладів. 
Наведено аналіз публікацій, 
присвячених створенню умов 
для освітньо-оздоровлювальної 
діяльності, а також професій-
ного розвитку фахівців щодо її 
організації. У зв’язку з цим ви-
світлюються можливості засто-
сування педагогічного менедж-
менту. Визначено значення 
менеджменту першого і другого 
рівнів у професійному розвитку 
фахівців дошкільних навчаль-
них закладів. Оцінено типи 
організаційних структур управ-
ління дошкільним навчальним 
закладом.

Маковецкая Н.В. Профессиональное 
развитие специалистов дошкольных 
учебных учреждений к образовательно-
оздоровительной деятельности на основе 
педагогического менеджмента. Показаны 
приоритетные направления модернизации де-
ятельности дошкольных учебных учреждений. 
Приведен анализ публикаций, посвященных 
созданию условий для образовательно-
оздоровительной деятельности, а также про-
фессионального развития специалистов по 
её организации.   В связи с этим освещаются 
возможности использования педагогичес-
кого менеджмента. Определено значение 
менеджмента первого и второго уровней в 
профессиональном развитии специалистов 
дошкольных учебных учреждений. Оценены 
типы  организационных  структур управления 
дошкольным учебным учреждением.

Makovetskaya N.V. Professional de-
velopment of specialists of preschool 
educational establishments to educa-
tionally-health activity on the basis of 
pedagogical management. Priority direc-
tions modernization of activity of preschool 
educational establishments are shown. The 
analysis of publications, devoted creation of 
terms for educationally-health activity, and 
also professional development of special-
ists on its organization is resulted. In this 
connection light up possibilities of the use 
of pedagogical management. The value of 
management of the first and second levels 
is certain in professional development of 
specialists of preschool educational es-
tablishments. The types of organizational 
structures of management preschool edu-
cational establishment are appraised.

Ключові слова:
професійний розвиток, педа-
гогічний менеджмент, струк-
тура управління, менеджмент 
першого і другого рівнів, служ-
ба супроводження.

профессиональное развитие, педагогичес-
кий менеджмент, структура управления, 
менеджмент первого и второго  уровней, 
служба сопровождения.

professional development, pedagogical 
management, management structure, 
management of the first and second levels, 
service of accompaniment.

Вступ.1

Модернізація системи освіти на сучасному етапі 
розвитку суспільства висуває нові вимоги до про-
фесійної діяльності фахівців дошкільних навчаль-
них закладів взагалі й організації ними освітньо-
оздоровлювальної діяльності зокрема. Їх зміст 
полягає у застосуванні педагогами нових технологій, 
формуванні нових орієнтирів  щодо вирішення про-
блем оздоровлення дошкільників .

Об’єктивно професійний розвиток фахівців 
дошкільних навчальних закладів щодо освітньо-
оздоровлювальної діяльності відбувається під впли-
вом змін процесів у системі дошкільної освіти, уріз-
номанітнення форм розвитку, навчання і виховання 
дітей дошкільного віку тощо.

Відтак у сучасних умовах розвитку неперервної 
освіти та реалізації ідей Болонського процесу особли-
вого значення набуває зосередження уваги на теоре-
тичному й експериментальному обґрунтуванні орга-
нізації професійного розвитку фахівців дошкільних 
навчальних закладів щодо освітньо-оздоровлювальної 
діяльності, створення відповідних педагогічних умов, 
сприяння всебічному усвідомленню ними необхіднос-
ті підтримки  професійної компетентності впродовж 
усієї педагогічної кар’єри,  допомога у розумінні важ-
ливості оволодіння новими знаннями, інноваційними 
підходами і технологіями. Безперечно, неабиякого 
значення тут набувають ідеї педагогічного менедж-
менту, реалізація яких сприяє оновленню як шляхів 
професійного розвитку фахівців дошкільних навчаль-
них закладів, так і підходів до організації освітньо-
оздоровлювальної діяльності. Вочевидь ці два проце-
си тісно пов’язані між собою.

© Маковецька Н.В., 2011

Тема статті пов’язана з розробкою наукової про-
блеми кафедри теорії та методики фізичної культури і 
туризму Запорізького національного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є  висвітлення можливостей за-

стосування педагогічного менеджменту в освітньо-
оздоровлювальній діяльності дошкільного навчально-
го закладу, а також професійному розвитку фахівців 
щодо її організації.

Результати дослідження.
Відомо, що поняття “менеджмент” має декілька 

трактувань, а саме: процес постановки і досягнен-
ня цілей за допомогою мобілізації праці людей, їх 
інтелекту, мотивів поведінки, а також за допомогою 
фінансових і технічних ресурсів; управління бізне-
сом через філігранну роботу з людьми; спеціальний 
вид управлінської діяльності, заснований на роботі з 
людьми; уміння добиватися поставлених цілей, вико-
ристовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших 
людей; управлінська функція, вид діяльності з керів-
ництва людьми в найрізноманітніших організаціях; 
галузь людського знання, що допомагає здійснити цю 
функцію [2].

Узагальнюючі думки багатьох науковців, можна 
так сформулювати основне практичне завдання ме-
неджменту: воно полягає в тому, щоб зробити людей 
здатними до спільної дії, додати їх зусиллям ефектив-
ність і згладити властиві їм слабкості, а менеджмент 
визначити як науку, мистецтво і діяльність з мобілі-
зації інтелектуальних, матеріальних і фінансових ре-
сурсів з метою ефективного і дієвого функціонування 
організації, гуманізації відносин в організації. Реалі-
зація менеджменту вимагає вивчення психологічних 
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мотивів поведінки людей, групових відносин і норм, 
умов для оптимальної співпраці, комунікації і лідер-
ства, причин виникнення конфліктів.

Передумовами застосування досвіду менеджменту 
сьогодні є оновлення освітнього закладу, а саме: по-
долання одноманітності, адміністрування, авторита-
ризму, формалізму в розвитку, навчанні і вихованні, 
а також  поглиблення процесів демократизації і гума-
нізації в діяльності школи або дошкільного закладу, 
створення сприятливих умов для розвитку особистос-
ті кожної дитини, її батьків, а також кожного члена пе-
дагогічного колективу.

Стосовно освітніх установ може йтися про педа-
гогічний менеджмент, що враховує особливості його 
діяльності.

У дошкільному навчальному закладі умовно мож-
на виокремити два рівні менеджменту: керівник – ко-
лектив педагогів і співробітників; педагог – діти.

Метою першого рівня менеджменту є забезпе-
чення продуктивної діяльності співробітників через 
професійний розвиток, а також саморозвиток їхньо-
го творчого потенціалу. Метою другого рівня право-
мірно вважати здійснення оптимального управління 
освітнім процесом при максимальному розкритті і 
розвитку можливостей і здібностей кожної дитини за 
умов успішного професійного розвитку педагогів.

Беручи до уваги головне в менеджменті – людино-
центристський підхід – успіх в управлінні колективом 
і в освітньо-оздоровлювальному процесі буде досяг-
нутий завдяки залученню кожного до цілей діяльності 
дошкільного закладу, створення атмосфери пошани і 
довіри, забезпечення успіху в діяльності. При цьому 
слід зазначити, що менеджмент розглядає успіх саме 
з позиції задоволення у співробітників і дітей потреб 
вищого рівня: в пошані значущими для особи людьми 
(керівництво закладу, педагоги тощо), в самовиражен-
ні через досягнення результатів. Потреба у відчутті 
успіху через визнання оточуючими є, як стверджуєть-
ся науковими основами менеджменту, набагато біль-
шим стимулом, ніж матеріальна винагорода.

Два основні рівні педагогічного менеджменту да-
ють підставу виокремити підрівні, зумовлені струк-
турою дошкільного закладу і взаємодією педагогів і 
дітей в освітньо-оздоровлювальній діяльності.

Узявши за основу вимоги людино-центристського 
підходу, умови якісної праці людини і конкретні техно-
логії, можна виробити систему управління на кожному 
рівні (управління дошкільним закладом, управління 
освітньою діяльністю) і підрівні (управління методич-
ною роботою, комерційною діяльністю тощо).

Разом із людино-центристським підходом в управ-
лінні доцільним є використання законів кібернетики, 
що забезпечують цілеспрямовану організацію постій-
ного контролю за  ходом виконання рішень, його без-
перервну корекцію у разі відхилення від необхідних 
результатів. Це дозволить виключити діяльність, що 
запізнюється, коли робота повністю спрямовується на 
виправлення недоліків.

Отже, педагогічний менеджмент ставить за мету 
таке управління освітнім закладом і процесом навчан-

ня, суттю якого є людино-центристський підхід і орі-
єнтація на прикінцеву мету з безперервним контролем 
і коректуванням діяльності.

Забезпечення управління освітньо-
оздоровлювальним процесом – не що інше, як реаліза-
ція менеджменту другого рівня. Тому тут також необ-
хідне застосування принципів людино-центристського 
підходу в поєднанні з положеннями кібернетики щодо 
організації зворотного зв’язку. При цьому менеджером 
є педагог, який працює з дітьми. Положення людино-
центристського підходу, що припускають створення 
атмосфери поважного відношення до особистості, 
прояви довіри до людини, забезпечення успіху в ді-
яльності кожного вимагають планомірної їх реалізації 
в процесі спільної діяльності педагога і дітей. Вимога 
пошани припускає вміння і готовність менеджера на-
давати всіляку допомогу і сприяти розвитку здібнос-
тей вихованців і усуненню недоліків, що заважають їх 
розвитку; брати участь в проблемах і труднощах ді-
тей; уважно, зацікавлено ставитися до їхньої думки; 
формувати у дошкільників відчуття упевненості в до-
сягненні результатів, в успіху.

Більш докладно розглянемо організаційні структу-
ри управління, застосування яких є можливим у діяль-
ності дошкільних навчальних закладів. 

Організаційна структура управління – це сукуп-
ність органів, між якими розподілено повноваження і 
відповідальність за виконання управлінських функцій 
і існують регулярно відтворені зв’язки і стосунки [5].

Найбільш простим типом організаційної струк-
тури управління є лінійна структура, яка характери-
зується наявністю двох чи більше ієрархічних рівнів 
управління, на кожному з яких керівнику підпорядко-
вується група співробітників, стосунки між ним і під-
леглими будуються за принципом єдиноначальності. 
Керівники наділяються повноваженнями щодо вирі-
шення будь-якого питання, що виникає у ході діяль-
ності підлеглої їм групи.

Перевага лінійної структури полягає в тому, що рі-
шення з усіх питань приймаються одним керівником, 
що забезпечує погодженість дій. Однак, до керівників 
пред’являються високі вимоги, вони мають бути ком-
петентними в різних галузях, вирішувати  різні типи 
завдань.

Слід зазначити, що реальна організаційна структу-
ра може наближатися до лінійної при авторитарному 
керівництві.

Найбільш поширеною є лінійно-функціональна 
структура управління, де, поряд з ієрархією лінійного 
керівництва, існують функціональні підрозділи, спеці-
алізовані на виконанні різних видів управлінських дій 
і прийнятті функціональних рішень обмеженого кола 
спеціальних питань. Роль функціональних підрозді-
лів в управлінській системі дошкільного навчального 
закладу може виконувати педагогічна рада, творчі та 
професійні об’єднання педагогів тощо.

Перевага лінійно-функціональних структур по-
лягає в тому, що надається можливість більш якісно 
вирішувати визначені, у тому числі вузько спеціалізо-
вані, завдання, менше вимог висувається до різнобіч-
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ності підготовки керівників, які можуть більше уваги 
приділяти стратегічним завданням розвитку дошкіль-
ного навчального закладу. У той же час, причетність 
конкретних виконавців не тільки до вирішення влас-
тивих їм завдань, безпосередньо до освітнього проце-
су, але і до  прийняття рішень, підвищує їхню відпо-
відальність, причетність до загальної справи, а, отже, 
спрямовує на творчість, прагнення до успіху.

Під час вибору і реалізації лінійно-функціональної 
структури керівництва дошкільним навчальним закла-
дом, важливо не втратити загальної мети діяльності 
всієї системи, оскільки окремі дії можуть опинитися 
поза полем зору всіх структурних підрозділів, а, отже, 
може порушитися погодженість у досягненні мети. 
Крім того, лінійно-функціональні структури можуть 
бути неефективними в нестабільних зовнішніх умо-
вах, а також під час виникнення нестандартних ситу-
ацій. У цьому випадку на перший план висувається 
вміння керівника координувати дії і, при необхідності, 
залишати частину управлінських функцій безпосеред-
ньо за собою. 

Близькою до лінійно-функціональної структури 
управління є дивізіональна структура [5]. Вона може 
бути застосована у великих освітніх закладах, де 
ускладнюється вирішення завдань щодо координації 
роботи структурних підрозділів. При дивізіональній 
структурі управління можуть створюватися само-
стійні структури управління окремими частинами до-
шкільного навчального закладу, наділені повноважен-
нями щодо прийняття і реалізації рішень з широкого 
кола питань. Кожна із самостійних структур будується 
за лінійно-функціональним принципом. Такі структу-
ри дозволяють зменшити навантаження на керівника і 
підвищити швидкість прийняття необхідних  рішень.

Останнім часом  виникли елементи структур ще 
двох типів – проектних і матричних.

Структура проектного типу – це тимчасова струк-
тура, створена з метою об’єднання в одну команду 
співробітників для вирішення певного завдання.

Структури матричного типу виникають при одно-
часній реалізації багатьох проектів – той самий спів-
робітник може одночасно входити до складу різних 
проектних груп і підпорядковуватися декільком керів-
никам проектів. Ці керівники не мають адміністратив-
них повноважень, вони залишаються за керівниками 
підрозділів. Керівники проектів визначають обсяг 
і терміни необхідних робіт, а керівники підрозділів 
призначають виконавців і розробляють тактику ви-
конання завдань. Проектна структура припиняє своє 
існування після вирішення завдань.

Структура матричного типу істотно підвищує 
гнучкість управління, висуває високі вимоги до ком-
петентності керівників і зрілості педагогічного ко-
лективу. 

Розглянуті типи можливих структур управління 
дошкільним навчальним закладом можуть бути цен-
тралізованими і децентралізованими, у залежності від 
розподілу повноважень щодо прийняття рішень. Чим 
більше повноважень мають групи педагогів (педаго-
гічна рада, творчі та професійні об’єднання педагогів), 

тим більше децентралізованою є система управління. 
Як зазначають науковці, не існує одного кращого для 
всіх організаційних структур співвідношення між 
централізацією і децентралізацією [3,4,5]. У кожному 
окремому випадку слід шукати раціональне сполучен-
ня між ними, пам’ятаючи про необхідність створення 
оптимальних умов для професійного розвитку педаго-
гів, а також ефективність освітньо-оздоровлювальної 
діяльності дошкільного навчального закладу.

У невеликому дошкільному навчальному закладі 
всі рішення може приймати один керівник. Централі-
зація має ту перевагу, що рішення приймаються од-
нією особою з позицій всього дошкільного закладу 
в цілому. Але організаційна структура стає занадто 
твердою, керівник виявляється занадто перевантаже-
ним, що сповільнює вирішення питань. Зі збільшен-
ням контингенту дітей навантаження на керівника 
зростає і виникає об’єктивна необхідність передавати 
частину повноважень комусь із підлеглих.

Тому, такі структури ефективно працюють тільки 
у відносно стабільних умовах.

Децентралізація дозволяє збільшити швидкість 
прийняття рішень, скоротити потоки інформації, що 
циркулюють в управлінській системі, робить структу-
ру більш гнучкою, але існує небезпека прийняття рі-
шень різними співробітниками, відсутності погодже-
ності в їхніх діях.

На думку окремих науковців (Г.Кунц та ін.), осно-
вними факторами, від яких залежить ступінь децен-
тралізації, є такі: орієнтація керівника (стиль керів-
ництва); значення рішення для інтересів організації 
(ціна помилки); співвідношення між утратами, що 
можуть виникнути через помилку при ухваленні рі-
шення підлеглими, і втратами, пов’язаними із затрим-
ками в ухваленні рішення через зайнятість керівника; 
прагнення підлеглих до більшої самостійності; мож-
ливість ефективного контролю з боку керівника за рі-
шеннями, прийнятими підлеглими [1].

Поряд із зазначеними, слід також виокремити і 
такі фактори, як-от: нестабільність умов діяльності 
дошкільного навчального закладу; нестандартність 
прийнятих рішень; індивідуальні особливості праців-
ників; рівень їхньої професійної компетентності.

Децентралізація є необхідною при високому рівні 
зрілості педагогічного колективу, готовності педагогів 
до вирішення управлінських завдань. 

Відомо, що основна частина управлінської роботи 
пов’язана зі здійсненням комунікацій. Велику частину 
своїх функцій керівник і його заступники реалізують 
через спілкування з людьми [1]. 

Повідомлення передаються з верхнього рівня 
управління на нижні  і навпаки. Між посадовими 
особами одного рівня існують горизонтальні кому-
нікації.

Комунікації керівника дошкільного навчально-
го закладу, що зводяться до зовнішніх і внутрішніх, 
можуть як сприяти ефективності реалізації управлін-
ських рішень, так і заважати їм.

Отже, з усіх розглянутих типів структур управлін-
ня, матрична структура найбільшою мірою дозволяє 
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керівнику дошкільного навчального закладу забезпе-
чити реалізацію режиму розвитку, зберігаючи стійке 
функціонування, оптимальний мікроклімат у колек-
тиві і забезпечуючи максимальну реалізацію особис-
тісного потенціалу кожного працівника. У той же час, 
у дошкільному навчальному закладі доцільним є за-
стосування лінійно-функціонального типу структури 
управління з елементами матричного типу. Поєднан-
ня цих двох типів структур управління позначене як 
лінійно-функціонально-матричне управління.

Педагогічний менеджмент освітньо-
оздоровлювальної діяльності передбачає також діяль-
ність повноцінної служби супроводу. З’ясуємо більш 
докладно її складові. 

Служба супроводу освітньо-оздоровлювального 
процесу, на нашу думку, має охоплювати: 

медичний супровід, пов’язаний із необхідністю до-• 
держання санітарно-гігієнічного режиму, впрова-
дження профілактичних і коректувальних програм, 
проведення моніторингу рівня фізичного розвитку 
та стану здоров’я дітей; 
психологічний супровід, спрямований на проведен-• 
ня моніторингу особливостей психічного розвитку 
дошкільників, консультування батьків, розробку і 
реалізацію психолого-педагогічних занять, інших 
форм діяльності з педагогами, спрямованих на під-
вищення рівня їхньої професійної компетентності. 
Психологічний супровід має такі функції: діагнос-
тичну, когнітивну, профілактичну, коректувальну, 
прогностичну; 
педагогічний супровід, що сприяє здійсненню осо-• 
бистіно орієнтованого підходу до суб’єктів освітньо-
оздоровлювального процесу; 

логопедичний супровід,  що передбачає усунення • 
логопедичних дефектів і розвиток культури мовлен-
ня дітей;
соціальна служба супроводу, спрямована на інтегра-• 
цію закладу із сім’єю, суспільними закладами. 

Висновки.
Отже, педагогічний менеджмент передбачає різ-

нобічний підхід до освітньо-оздоровлювального про-
цесу в дошкільному навчальному закладі, а, отже, і 
сприяє професійному розвитку фахівців.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у 
подальшому вивченні можливостей професійного 
розвитку фахівців
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Нетрадиційні засоби в реабілітації жінок  
при неправильних положеннях матки

Маркова В.С.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Закцентовано увагу на пошире-
ність захворювання та його нега-
тивний вплив на репродуктивне 
здоров’я і збереження генофонду 
нації. Надано поняття про факто-
ри, які впливають на положення 
матки в малому тазі. Викладено 
результати власних досліджень 
жінок при даній патології. Розкри-
то механізми впливу визначених 
засобів фізичної реабілітації на 
ланки патогенезу неправильних 
положень матки. Наведено при-
клади вправ-елементів східних 
танців, які, на наш погляд, є най-
більш ефективними при захворю-
ваннях жіночих статевих органів. 
Також дана коротка характерис-
тика сегментарного масажу.

Маркова В.С. Нетрадиционные средства в 
реабилитации женщин при неправильных 
положениях матки. Акцентировано внима-
ние на распространенности заболевания и 
его негативном влиянии на репродуктивное 
здоровье и сохранение генофонда нации. 
Предоставлено понятие о факторах, которые 
влияют на положение матки в малом тазу. 
Изложены результаты собственных иссле-
дований женщин при данной патологии. 
Раскрыты механизмы влияния определенных 
средств физической реабилитации на звенья 
патогенеза неправильных положений матки. 
Приведены примеры упражнений-элементов 
восточных танцев, которые, на наш взгляд, 
являются наиболее эффективными при за-
болеваниях женских половых органов. Также 
даная краткая характеристика сегментарно-
го массажа.

Markova V.S. Nontraditional facilities 
in the rehabilitation of women at incor-
rect positions of uterus. In the article 
attention is accented on prevalence of 
disease and his negative influence on a 
reproductive health and maintenance of 
gene pool of nation. A concept is given 
about factors which influence on posi-
tion of uterus in small to the pelvis. The 
results of own researches of women are 
expounded at this pathology. The mecha-
nisms of the influence of certain means 
of physical rehabilitation on pathogenesis 
of incorrect positions of uterus. The ex-
amples of exercise-east dance elements, 
which in our opinion, are most effective 
in diseases of the female genital organs. 
Also a brief description of the segmental 
massage.

Ключові слова:
неправильні положення матки, 
супутня патологія, східні танці, 
сегментарний масаж.

неправильные положения матки, сопут-
ствующая патология, восточные танцы, 
сегментарный массаж.

incorrect positions of uterus, concomitant 
pathology, east dances, segmental mas-
sage.

Вступ.1

Стан здоров’я населення є інтегральним індикатором 
загальносоціального стану країни, відображенням рівня 
та характеру її розвитку, вагомим фактором формування 
демографічного, культурного й економічного 
потенціалу. Важливим фактором у позитивній динаміці 
загальнодержавних складників є репродуктивне 
здоров’я, особливо якщо його розглядати як базис для 
демографічних та економічних перетворень у країні [3].

Неправильні положення матки являються початко-
вим етапом пролапсу внутрішніх органів і відіграють 
важливу роль в патогенезі опущення і випадіння 
внутрішніх статевих органів. Опущення та випадіння 
матки і стінок піхви зустрічаються у 30-50% жінок, а 
в структурі гінекологічних захворювань пролапс ста-
тевих органів складає 1,7-28%.

Сьогодні серед усіх гінекологічних хворих, що 
звертаються за медичною допомогою до жіночих 
консультацій, близько 20% становлять пацієнтки з не-
правильними положеннями матки, опущеннями та 
випадіннями шийки матки та стінок піхви. Велика 
кількість запущених форм цього захворювання, оче-
видно, пов'язана з недостатньою поінформованістю, як 
хворих, так і лікарів, у тому числі й реабілітологів, про 
саме захворювання, можливості його лікування [8].

В останні роки збільшилась кількість жінок, які 
страждають на безпліддя, причиною якого стають 
неправильні положення матки (найчастіше – її заги-
ни). Вони складають, за даними різних авторів, від 
18,6 до 56% усіх гінекологічних захворювань. Загини 
матки супроводжуються рядом функціональних пору-
шень у стані не тільки жіночої статевої систеси, а й 
організму в цілому [7].

На положення матки в тазі впливає багато при-
чин [4]. Переповнений сечовий міхур піднімає матку 
вгору, заповнена вмістом пряма кишка може зміщати 
матку та згинати її вперед або назад. Запальні захво-
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рювання статевої сфери, що викликають укорочення 
зв'язкового апарата матки, наявність пухлин, скупчен-
ня гною або крові в тазі – усе це впливає на положен-
ня і нахил матки [9].

При функціональній недостатності зв'язкового 
апарата матки, особливо при різких струсах тіла, 
матка також може змінити положення в тазі. Різке 
підвищення внутрішньочеревного тиску, особливо в 
період росту та статевого дозрівання, що виникає при 
сильному натужуванні, піднятті важкостей, може ви-
кликати зсув матки (найчастіше нахил її назад) [10].

Положення матки в тазі залежить від стану м'язів 
черевного преса й тазового дна, від опорно-рухового 
апарата жінки. Так, наприклад, при плоскостопості 
(при якому змінюється кривизна хребетного стовпа) 
часто порушується і правильне стояння матки [8].

Лікування та профілактика неправильних положень 
матки в останній час являється важливим державним 
завданням. Незважаючи на поширеність даної патології 
та її негативний вплив на репродуктивну здатність 
жінок, нині немає достатньо літератури, в якій було б 
представлено комплексний підхід до реабілітації жінок 
при неправильних положеннях матки.

Основною умовою успіху фізичної реабілітації є її 
диференційований, індивідуальний характер, а також 
комплексність і адекватність стану хворої відновних 
заходів, спрямованих на можливо більше число ланок 
патологічного процесу. До поняття «комплексність» 
включається застосування не лише фізичних та 
інших методів лікування, але й комбінація декількох 
фізичних методів [2].

Проблема розробляється згідно теми Зведеного 
плану: «Медико-біологічне обґрунтування комплекс-
ного підходу до фізичної реабілітації тренованих та 
нетренованих осіб із захворюваннями різних систем 
організму з використанням інформаційного моделю-
вання». Шифр теми: 4.3.3.2.п. Державний обліковий 
номер: 01086U004553. 
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – розробити та науково 

обґрунтувати комплексну диференційовану програму 
фізичної реабілітації для жінок репродуктивного віку 
при неправильних положеннях матки.

Завдання дослідження:
На підставі аналізу спеціальної літератури підібра-• 
ти доцільні методи дослідження для вивчення стану 
статевої системи, а також показників кардіореспіра-
торної системи, загального та психоемоційного ста-
ну жінок при неправильних положеннях матки.
Провести первинні дослідження обраного контин-• 
генту хворих.
На підставі отриманих даних розробити диферен-• 
ційовану програму фізичної реабілітації з викорис-
танням нетрадиційних засобів. 

Методи дослідження. Для вирішення постав-
лених завдань нами були використані такі методи 
дослідження: педагогічні методи (теоретичний аналіз і 
узагалнення літературних джерел, вивчення докумен-
тальних матеріалів); соціологічні методи (бесіди, ан-
кетування); медико-біологічні методи (огляд – загаль-
ний та гінекологічний, антропометрія, пульсометрія, 
дослідження функції зовнішнього дихання, 
цитологічні дослідження, клінічний аналіз крові, 
УЗД, функціональні проби та тести гіпоксичні проби 
Штанге і Генчі, ортостатична проба, кліностатична 
проба); методи математичної статистики.

Результати дослідження.
На першому етапі дослідження було проведено 

аналіз та узагальнення теоретичного матеріалу за да-
ними спеціальної медичної літератури, у ході яких були 
вивчені основні питання: етіопатогенетична та клінічна 
характеристика неправильних положень матки; методи 
лікування неправильних положень матки; використан-
ня ЛФК, масажу й інших засобів фізичної реабілітації 
у жінок при неправильних положеннях матки в умовах 
жіночої консультації, а також методи дослідження, які 
використовуються у даного контингенту хворих.

Другий етап дослідження проходив в умовах 
жіночої консультації пологового будинку № 1 м. 
Харкова. Нами було обстежено 32 жінки у віці 25-
35 років з неправильними положеннями матки. На 
підставі отриманих даних нами було розроблено 
диференційовану програму фізичної реабілітації, яку 
планується впровадити для цих жінок. Вони були 
розділені на дві групи: контрольну (КГ) – 16 жінок і 
основну (ОГ) – 16 жінок. 

У 67% обстежених хворих контрольної групи та у 
68% основної групи була виявлена ретрофлексія (загин 
матки дозаду), гіперантефлексія (перегин матки допере-
ду) – в 18% хворих КГ і 19% хворих ОГ. У 38% обстеже-
них жінок спостерігалася комбінація різних форм загинів 
матки з опущенням матки та піхви I ступеню (КГ – 15%, 
ОГ – 13%), у 22% хворих спостерігалося безпліддя (КГ 
– 10%, ОГ – 12%), в 46% – явища інфантилізму розвитку 
статевих органів (КГ – 22%, ОГ – 24%), в 24% – яви-
ща дисменореї й альгоменореї (КГ – 11%, ОГ – 13%). 
Крім того, в 76% жінок основної групи та 78% хворих 
контрольної групи були в анамнезі наслідки хронічних 
запальних захворювань жіночої статевої сфери.

В обстежених жінок окрім гінекологічної була ви-
явлена різна соматична патологія: хронічна патологія 

дихальної системи – 32% (ОГ) і 31% (КГ) випадків; 
патологія шлунково-кишкового тракту (хронічний га-
стрит поза загостренням, хронічний холецистит та ін.) 
– 31% (ОГ) і 32% (КГ); патологія серцево-судинної 
системи (початкові стадії артеріальної гіпертонії, 
вегето-судинна дистонія тощо) – 26% (ОГ) і 27% (КГ); 
плоскостопість – 11% (ОГ) і 10% (КГ).

В обстежених хворих контрольної й основної груп 
була виявлена ретрофлексія (загин матки дозаду) або 
гіперантефлексія (перегин матки допереду). У значної 
кількості обстежених жінок спостерігалася комбінація 
різних форм загинів матки з опущенням матки та 
піхви I ступеня, безпліддя, явища інфантилізму роз-
витку статевих органів, дисменореї й альгоменореї. У 
більшості хворих були в анамнезі наслідки хронічних 
запальних захворювань жіночої статевої сфери. 
Спостерігалася тахікардія, величини артеріального 
тиску перебували в межах вікових норм, відзначалося 
частішання дихання, зниження величини життєвої 
ємності легенів, зменшення величини екскурсії 
грудної клітки та черевної стінки, зниження стійкості 
до гіпоксії.

Проаналізувавши отримані дані, ми розробили 
програму фізичної реабілітації для хворих основної 
групи. При доборі засобів ми враховували, перш за 
все, вид неправильного положення матки й етіологічні 
фактори його виникнення, а також супутню патологію, 
яка була виявлена у цих жінок.

Основною ланкою комплексної програми 
реабілітації даного контингенту хворих є ЛФК. Окрім 
ЛФК пропонується використовувати сегментарний 
масаж, фізіотерапевтичні процедури у поєднанні із 
автогенним тренуванням.

ЛФК використовується у формах занять лікувальною 
гімнастикою, ранковою гігієнічною гімнастикою та 
самостійних занять. До заняття з лікувальної гімнастики 
включаються дихальні, загальнорозвивальні та 
спеціальні вправи за загальноприйнятою методикою. 
Характер фізичних вправ підбирається залежно від 
форми захворювання [4]. До самостійних занять вклю-
чаються елементи статичних вправ «хатха-йоги» й еле-
менти східних танців, дихальна гімнастика і вправи, 
які сприяють очищенню кишечника. 

Статичні вправи не приводять до збільшення 
м'язової маси, вони підсилюють рухливість зчлену-
вань, гнучкість, розтяжність зв'язкового апарату. Крім 
того, при виконанні цих вправ у певних ділянках тіла 
виникає пасивна гіперемія, відбувається перерозподіл 
кровообігу, створюється цілеспрямоване посилення 
кровопостачання та живлення, причому насамперед 
внутрішніх органів (черевної та грудної порожнини) 
та ендокринних залоз [5]. 

Рухи, притаманні східним (арабським) танцям, та-
кож позитивно впливають на м’язи та зв’язковий апа-
рат, також вони задіюють найглибші м’язи хребта, що 
позитивно впливає на поставу, стан спиномозгових 
корінців і, як наслідок, на іннервацію всіх внутрішніх 
органів та ендокринних залоз. Специфічні рухи 
«танцю живота» сприяють покращенню кровообігу 
органів малого тазу та зміцненню його м’язів, що 
дуже важливо при гінекологічних захворюваннях. 
Особливістю цих вправ є залучення у роботу як по-
верхневих, так і глибоких шарів м’язів, в результаті 
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покращується їх еластичність, збільшується сила та 
пружність. Рухи східних танців не мають обмежень за 
віком, статурою та більшістю захворювань. Вправи в 
східних танцях продумані таким чином, що задіються 
всі м'язи тіла, навіть ті, які у звичайному ритмі жит-
тя не діють. Енергійні рухи східних танців знімають 
напруження м'язів, приводять їх у тонус, покращують 
кровообіг організму [11]. 

Однією із найкорисніших вправ арабських танців 
вважають «танець живота». Танець живота має на 
увазі виконання обертальних і хвилеподібних рухів. 
Ці рухи вкрай ефективно впливають на м'язи стегон, 
живота та сідниць і дуже корисні для репродуктив-
ного здоров'я. Східні танці навіть здатні запобігти 
такій сучасній недузі, як варикозному розширенню 
вен. Східні танці – унікальний комплекс. Він здатний 
впливати на внутрішні органи, задіюючи м’язи проме-
жини, надає тонус м'язам і зв'язкам матки та сечового 
міхура. Найпоширенішими й ефективними є вправи, 
пов’язані із рухами стегон, із вихідного положення 
стоячи, руки за головою, коліна разом:
1. «Качалка» – піднімання стегон по черзі, немов 

підштовхуючи їх зсередини.
2. «Ковшик» – необхідно уявити, що внизу живота та 

на куприку закріплений ковшик, плавними рухами 
«намагатися зачерпнути» уявлювану воду.

3. «Скрутки» – повороти тазом уперед-назад, навколо 
хребта. Стегна не піднімати, ноги та плечі на місці. 

4. «Обертання» – виписуємо тазом велику окружність, 
спочатку вправо, потім уліво. 

5. «Лінія» – почергово виводити стегна в бік пара-
лельно підлозі.

6. «Тряски» – енергійно піднімати по черзі стегна. 
Сідниці розслаблені. 
Сегментарний масаж використовує рефлекторні 

зв'язки внутрішніх органів з поверхневими тканинами 
– шкірою, м'язами, фасціями, окістям, впливаючи на 
які масажними прийомами, можна суттєво поліпшити 
функціональний стан відповідних органів [1]. В основ-
ному використовують прийоми погладжування, розти-
рання, вібрації, як з арсеналу класичного масажу, так і 
специфічні. Найважливіший і обов'язковий компонент 
ефективного використання даного виду масажу – ви-
явлення сегментарних зон – ділянок тіла, звичайно 
постійної локалізації, з рефлекторними змінами в ткани-
нах [6]. Це можуть бути ділянки гіпералгезії в шкірі та 
м'язах, м'язові гіпертонуси та міогелози, зони набрякан-
ня або втяжіння в сполучній тканині. При гінекологічних 
захворюваннях спостерігаються такі зміни: 
1. М'язові зміни спостерігаються у крижово-остистому м'язі 

(L2-1); великому сідничному м'язі (S1, L3-2); ніжному 
м'язі (L3-2); основі підвздошного м'яза (L2-D12); кругло-
му великому поперековому м'язі (L1, D12).

2. Зміни в шкірі відбуваються в поперековій ділянці (D12); 
ділянц крижа (L2); на передній поверхні живота (D11); 
в ділянці над лонним зчленуванням (L1-D12).

3. Зміни в сполучній тканині спостерігаються в 
поперековій ділянці (D12); ділянці крижа (L2); 
ділянці фасції (сполучній оболонці м'яза) (L3); ділянці 
верхнього та нижнього відділів черевної стінки (D10, 
D11); ділянці над лонним зчленуванням (L1).

4. Зміни в окісті відбуваються на гребені підвздошної 
кістки; в ділянці лонного зчленування. 

Висновки.
1. Вагомих розмірів набуло зростання захворюваності 

репродуктивної системи жіночого організму. В 
останні роки збільшилась кількість жінок, які 
страждають на безпліддя, причиною якого стають 
неправильні положення матки (найчастіше – її заги-
ни). Сьогодні серед усіх гінекологічних хворих, що 
звертаються за медичною допомогою до жіночих 
консультацій, близько 20% становлять пацієнтки з 
неправильними положеннями матки, опущеннями 
та випадіннями шийки матки та стінок піхви.

2. Нами було проведено обстеженння 32 жінок у 
віці 25-35 років з неправильними положеннями 
матки, в ході якого окрім гінекологічної патології 
(ретрофлексія, гіперантефлексія, комбінація різних 
форм загинів матки з опущенням матки та піхви I 
ступеню, безпліддя, явища інфантилізму розвит-
ку статевих органів, дисменореї й альгоменореї, 
наслідки хронічних запальних захворювань жіночої 
статевої сфери), було виявлено такі супутні за-
хворювання як хронічні гастрити та холецистити, 
вегето-судинна дистонія, плоскостопість.

3. Проаналізувавши отримані дані ми розробили про-
граму фізичної реабілітації для хворих основної 
групи, до якої включили такі нетрадиційні засоби 
реабілітації як елементи східних танців та сегмен-
тарний масаж, у поєднанні з класичними вправами 
ЛФК, фізіотерапевтичними процедурами, автоген-
ним тренуванням.
Перспективним є подальше впровадження 

складеної програми фізичної реабілітації та прове-
дення повторного обстеження жінок з метою оцінки 
ефективності запропонованої програми у даного кон-
тингенту хворих. 
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Зміни морфофункціональних і деяких психологічних  
показників майбутніх рятувальників на еатпах навчання  

у вищому військовому навчальному закладі
Мисів В.М.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Анотації:
Розглянуто емпіричні дані вияву 
і динаміки показників психофі-
зичного стану майбутніх ряту-
вальників на етапах навчання у 
вищому військовому навчально-
му закладі. У констатувальному 
експерименті взяли участь 260 
курсантів. Вивчали динаміку мор-
фофункціональних, психологіч-
них показників, що відображають 
властивості нервової системи, й 
показників фізичної підготовле-
ності курсантів від першого року 
навчання до його завершення, 
а також розбіжності між значен-
нями цих показників у курсантів 
різних років навчання. Виявле-
но зумовлені етапом навчання 
особливості вияву та тенденції 
зміни досліджуваних показни-
ків під впливом чинного змісту 
навчально-виховного процесу. 

Мысив В.М. Изменения морфофункцио-
нальных и некоторых психологичес-
ких показателей будущих спасателей на 
этапах обучения в высшем военном учеб-
ном заведении. Рассмотрены эмпирические 
данные проявления и динамики показателей 
психофизического состояния будущих спа-
сателей на этапах обучения в высшем воен-
ном учебном заведении. В констатирующем 
эксперименте приняли участие 260 курсантов. 
Изучали динамику морфофункциональных, 
психологических показателей, отражающих 
свойства нервной системы, и показателей 
физической подготовленности курсантов от 
первого года обучения до его завершения, а 
также различия между значениями этих пока-
зателей у курсантов разных годов обучения. 
Установлены обусловленные этапом обуче-
ния особенности проявления и тенденции 
изменения исследуемых показателей под 
воздействием действующего содержания 
учебно-воспитательного процесса. 

Mysiv V.M. Morphofunctional and 
some psychological changes of 
indicators of future rescuers on 
the stages of training in higher 
military training institution. There 
were examined some imperical facts of 
manifestation and dynamics of indicators 
of psychophysical condition of the future 
rescuers on the stages of training in 
higher military training in higher military 
training institution. 260 cadets took part 
in certifying experiment. It was studied 
the dynamics of morphophunctional 
and psychological indicators that reflect 
peculiarities of nervous system and 
indicators of physical preparation of 
cadets from the 1-st year to the and of 
studying. It was ingratiated because by 
the stage of studies some peculiarities 
of manifestation and tendencies of 
changing some investigated indicators 
under the influence of valid content of 
education process.

Ключові слова:
майбутні рятувальники, етапи 
навчання у виші, динаміка, показ-
ники психофізичного  стану.

будущие спасатели, этапы обучения в 
высшем учебном заведении, динамика, пока-
затели психофизического состояния. 

future rescuers, studying in higher military 
training institution, physical training, 
differentiation.

Вступ.1

Бойова підготовка майбутніх офіцерів узагалі та 
рятувальників зокрема не може бути повноцінною у 
випадку її обмеженості тільки спеціальними знання-
ми й уміннями (військової техніки, систем зброї, при-
строїв, уміння керувати ними). Неодмінною умовою 
тут виступає не тільки відмінна технічна майстер-
ність, але й високий рівень фізичної і психологічної 
підготовки [9; 10]. 

У зв’язку із зазначеним важливою складовою за-
гальної системи професійної підготовки особового 
складу воєнізованих підрозділів майбутніх ряту-
вальників є фізичне виховання [13; 14]. Водночас 
його важливість пов’язана із можливістю сприяти у 
формуванні належного рівня військово-професійної 
підготовленості [1; 2; 15], основ здорового способу 
життя [3], покращення психофізичних і морфофунк-
ціональних показників [4–6], вихованню моральних і 
психічних якостей  [7; 8] курсантів.

Водночас вирішення цих надзвичайно важливих 
завдань ускладнюється станом розвитку психофізіо-
логічних показників, фізичної підготовленості й  со-
матичного здоров’я хлопців 18–23 років, що не від-
повідає підвищеним вимогам сучасних Збройних Сил 
України [11]. Водночас практично відсутні дослі-
дження, спрямовані на вивчення у комплексі зазначе-
них показників майбутніх рятувальників на кожному 
етапі навчання  у вищих військових навчальних закла-
дах. Зазначене свідчить про необхідність проведення 
відповідних досліджень та розроблення на цій основі  
ефективних технологій і методик фізичного вихован-

© Мисів В.М., 2011

ня курсантів, що враховують специфіку їх майбутньої 
професійної діяльності. 

Робота виконана у відповідність зі Зведеним пла-
ном науково-дослідної роботи в сфері фізичної куль-
тури і спорту на 2006-2010 р. Міністерства України 
у справах родини, молоді і спорту за темою: 2.1.3 
«Теоретико-методичні і програмно-нормативні осно-
ви фізичного виховання учнів і студентів» (номер 
держреєстрації 0107U000771).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження –– вивчити зміни показників пси-

хофізичного стану майбутніх рятувальників на етапах 
навчання у вищому військовому навчальному закладі. 

Методи і організація дослідження. Під час роботи 
були використані методи збору ретроспективної ін-
формації (теоретичний аналіз, узагальнення індукція 
і дедукція даних літературних джерел), методи збору 
поточної інформації (педагогічні, медико-біологічні, 
математичні). Із педагогічних методів використовува-
ли спостереження і тестування. Останнє здійснювали 
за допомогою батареї тестів, що відповідала вимогам 
теорії тестів [17], була проста у використанні та до-
зволяла оцінити основні фізичні якості. Із психодіаг-
ностичних методів використали анкетування за опиту-
вальником Айзенка [16]. Медико-біологічні методики 
використовували для визначення морфологічних по-
казників та оцінки фізичного розвитку [12]. Методи 
математичної статистики передбачали визначення 
основних одномірних статистик. Дослідження здій-
снили на факультеті військової підготовки Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка упродовж вересня 2006 –– листопада 2010 рр. 
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Кількість обстежених –– 65 одних і тих самих курсан-
тів (17–18 років на початку навчання), які впродовж 
чотирьох років навчалися у зазначеному виші. 

Результати дослідження.
Психофізичний стан індивіда характеризується 

комплексом показників. Ураховуючи дані наукової 
літератури [7; 8; 15] вивчили деякі з них, а саме які 
певною мірою позначаються на якості формування го-
товності майбутніх рятувальників до виконання про-
фесійних завдань. 

Вивчення морфологічних показників курсантів 1-4 
років навчання засвідчує, що  довжина тіла інтенсивно 
збільшується від першого до третього років навчання: 
приріст показника за цей період складає 5,3 см (р<0,01), 
після чого значення стабілізується (табл. 1). 

Маса тіла курсантів лабільніша ніж довжина тіла, 
оскільки  реагує на вплив різноманітних чинників, 
насамперед навколишнього середовища та способу 
життя. Порівняння отриманих даних виявило, що по-
зитивною зміною цей показник відзначається тільки у 
перший і другий роки навчання, а його приріст скла-
дає 2,5 кг (р<0,01), тоді як у подальшому він практич-
но не змінюється.

Аналогічну тенденцію виявили у показнику обвід-
них розмірів грудної клітки (ОГК): першокурсники 
мають значно менші значення порівняно із курсантами 
старших курсів (див. табл. 1). Зокрема різниця серед-
ніх значень  першокурсників і курсантів другого курсу 
складає 3,6 см, перших і курсантів третього курсу –– 4,8 
см, а при порівнянні із четвертим –– 5,3 см. (р<0,05). 

Аналіз функціональних показників майбутніх ря-
тувальників упродовж навчання у вищому військово-
му навчальному закладі засвідчує такі вікові особли-
вості. Частота серцевих скорочень (ЧСС) курсантів 
молодших курсів відзначається вищими значеннями 
порівняно із старшокурсниками, що свідчить про 
оптимізацію функціонування серця у стані спокою 
впродовж навчання (р<0,05÷0,001). 

Щодо інших показників функціонування серцево-
судинної системи цих курсантів, то тут необхідно від-
значити, що у більшості випадків вони знаходяться в 
межах норми. Зокрема, систолічний артеріальний тиск 
на молодших курсах становить, у середньому, 118–120 
мм рт. ст, на старших він дещо знижується, а саме до 
116–117 мм рт. ст., проте ця зміна не виявляється досто-
вірною. Аналогічною є особливість вияву діастолічно-
го артеріального тиску: на 1–2 курсах він складає 70–73 
мм рт. ст, на 3–4 –– 68–69 мм рт. ст (табл. 2).

Інший функціональний показник –– життєва єм-
ність легенів (ЖЄЛ) у курсантів упродовж навчання 
відзначається такими особливостями: на першому 
курсі показник значно нижчий порівняно із старшими 
курсами відстають, а починаючи із другого курсу він 
суттєво покращується аж до закінчення навчально-
го закладу. При цьому, починаючи із третього курсу, 
ЖЄЛ відповідає нормативним величинам [11].

Вивчення фізичної підготовленості майбутніх ря-
тувальників на етапах навчання у вищому військово-
му навчальному закладі засвідчує таке. Швидкісна 
витривалість курсантів за результатами подолання 

дистанції          100 м упродовж зазначеного періоду 
покращується, в середньому, на 0,25 с (табл. 3). Вод-
ночас виявлені розбіжності результатів відзначаються 
статистично значущими величинами тільки між кур-
сантами другого і третього курсів (р<0,01). Загалом 
констатуємо, що першокурсники виявляють значно 
гірші результати вияву швидкісної витривалості по-
рівняно із курсантами старших курсів.

Інший показник фізичної підготовленості курсантів, 
а саме який відображає один з компонентів швидкісних 
якостей –– частота рухів –– характеризується поступо-
вим покращенням від першого до четвертого курсу. 

Розвиток м’язової сили займає важливе місце у 
фізичній підготовленості майбутніх  рятувальників. 
Аналіз отриманих даних дозволяє стверджувати, що 
між 18 і 21 роками відбувається позитивна зміна по-
казника цієї фізичної якості: у курсантів молодших 
курсів результати значно менші ніж у курсантів стар-
ших курсів (р<0,01); щодо динаміки, то тут відзначає-
мо щорічне покращення показника (див. табл. 3).

Аналогічний результат отримали під час вивчення 
показника вибухової сили. Зокрема, із кожним наступ-
ним навчальним роком вибухова сила м’язів нижніх 
кінцівок курсантів покращується: з першого до чет-
вертого курсу результат стрибка у довжину з місця 
збільшується, в середньому, на 18,5 см; найбільш сут-
тєві зміни у прирості значень відбуваються впродовж 
третього року навчання (на 8,7 см); на початкових кур-
сах зміна показника також суттєва, але дещо менша за 
величиною приросту, –– перший курс 4,3 см, другий 
––5,5 см (р<0,05÷0,001). 

Динаміка загальної витривалості характеризується 
значним покращенням значень показника, але приріст 
на різних курсах є неоднаковим. Так найбільшим він 
є в перший ріку навчання  (8,3 %), у подальшому –– 
дещо менший (6,8 %, 5,8 %) (р<0,05).

Аналіз координації у циклічних локомоціях за ре-
зультатами човникового бігу 4х9 м свідчить, що про-
тягом кожного року навчання у курсантів ця фізична 
якість суттєво покращується. Водночас найбільший 
приріст показника характерний для першого року на-
вчання (в середньому на 0,4 с), оскільки в подальшо-
му позитивна зміна результату складає, у середньому, 
0,2–0,3 с (р<0,01).

Інший вияв координації, а саме статична рівновага 
курсантів, значно покращується від першого до чет-
вертого курсу, а приріст за роками навчання складає 
відповідно 2,7, 1,8  і 2,4 с (р<0,001).

Позитивними змінами характеризується також 
інша фізична якість, а саме гнучкість. Виявлено, 
що впродовж 1-3 курсів вона суттєво покращується 
(р<0,05), після чого (в останній рік навчання) –– ста-
білізується (р>0,05).

Вивчення деяких психофізичних показників май-
бутніх рятувальників упродовж навчання у вищому вій-
ськовому навчальному закладі свідчить, що  специфіка 
навчально-виховного процесу суттєво позначається на 
їхньому вияві. Так більшість старшокурсників виявляє 
стійку увагу (56–64 %), вони  реальніше оцінюють свої 
сили (60–72 %), успішніше змінюють види  діяльності 
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Таблиця 1
Характеристика показників фізичного розвитку майбутніх рятувальників у період  

від 1 курсу до завершення навчання у ВВНЗ

Курс n X ± m Курс
1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4

Довжина тіла (см)
1 65 175,0  0,6 0,001 0,001 0,001 - - -
2 65 179,3  0,5 0,001 - - 0,001 0,05* -
3 65 182,1  0,6 - 0,001 - 0,001 - 0,5*
4 65 182,0  0,6 - - 0,001 - 0,005* 0,5*

Маса тіла (кг)
1 65 68,6  0,6 0,001 0,001 0,001 - - -
2 65 71,3  0,5 0,001 0,5* - 0,5* 0,05 -
3 65 71,5  0,6 - 0,001 - 0,5* 0,05 -
4 65 72,6  0,6 - - 0,001 - 0,05 0,05*

Обвідні розміри грудної клітки (см)
1 65 86,4  0,5 0,001 0,001 0,001 - - -
2 65 89,9  0,5 0,001 - - 0,05* 0,01 -
3 65 90,5  0,6 - 0,05 - 0,05* - 0,5*
4 65 92,1  0,5 - - 0,001 - 0,01 0,5*

П р и м і т к а. Тут і далі позначено «*» недостовірну різницю між показниками.

Таблиця 2
Характеристика функціонального стану майбутніх рятувальників у період від  

1 курсу до завершення навчання у ВВНЗ

Курс n X + m Курс
1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4

Частота серцевих скорочень (ск./хв)
1 65 72,51 0,38 0,01 0,001 0,001 - - -
2 65 70,14 0,42 0,01 - - 0,05 0,05 -
3 65 68,17 0,39 - 0,001 - 0,05 - 0,05*
4 65 68,67 0,52 - - 0,001 - 0,05 0,05*

систолічний артеріальний тиск (мм рт. ст)
1 65 120,0 1,21 0,05* 0,001 0,01 - - -
2 65 118,6 0,89 0,05* - - 0,05 0,01 -
3 65 116,3 1,11 - 0,001 - 0,05 - 0,05*
4 65 114,8 0,96 - - 0,01 - 0,01 0,05*

Діастолічний артеріальний тиск (мм рт. ст)
1 65 73,47 0,95 0,001 0,001 0,001 - - -
2 65 71,03 0,68 0,001 - - 0,5* 0,05 -
3 65 69,50 0,72 - 0,001 - 0,5* - 0,05*
4 65 68,49 0,87 - - 0,001 - 0,05 0,05*

Життєва ємність легень (л)
1 65 4,31 0,09 0,001 0,001 0,001 - - -
2 65 4,57 0,05 - - 0,001 0,5* 0,01 -
3 65 4,64 0,08 - 0,001 - 0,5* - 0,01
4 65 4,89 0,06 - - 0,001 - 0,01 0,01

(68–72 %) порівняно із курсантами молодших курсів. 
Водночас більшість перших відзначається більш економ-
ними рухами (48–52 %), у них на належному рівні знахо-
диться командний голос (64–82 %), а реакція на невдачу 
значно спокійніша (52–56%) ніж у курсантів молодших 
курсів. Що стосується останніх, то у них виявлено таке: 
нестійкою увагою відзначається 20–36 % курсантів, пе-
ребільшеною оцінкою власних сил –– 30–32 %, неадек-
ватною поведінкою у нестандартній ситуації –– 8–16 
%, замкненістю, низьким рівнем товариських стосунків 
–– 16–24 %, нераціональними й неадекватними рухами 
–– 30–44 %; тихою і млявою мовою –– 12–44 %, агресив-
ною й плаксивою реакцією на невдачу –– 22–52 %.

Ураховуючи, що сума більше 40 балів відображає 
виразний вияв окремих властивостей нервової систе-
ми (сила, врівноваженість, рухливість нервових про-
цесів), узагальнення зазначених даних виявило таку 
тенденцію у 31–42 % курсантів молодших та 62–72 % 
курсантів старших курсів.

Висновки.
1. Виявлені на початку навчання морфофункціональні 

показники і показники фізичної підготовленості 

майбутніх рятувальників не відрізняються від отри-
маних іншими дослідниками. Відсутність останніх в 
аспекті динаміки цих показників дозволяє констату-
вати, що наші дані свідчать про значне покращення 
більшості показників курсантів упродовж навчання. 

2. Курсанти молодших курсів демонструють у 
більшості досліджуваних показниках значно гірші 
результати порівняно із старшокурсниками, що 
свідчить про важливе місце засобів фізичного 
виховання у покращенні психофізичного стану 
майбутніх рятувальників. 

3. Одним із шляхів досягнення наприкінці навчан-
ня кращої професійної готовності майбутніх 
рятувальників є використання засобів фізичного ви-
ховання у напрямі першочергового покращення їхніх 
психофізичних показників вже на першому курсі.
Подальші дослідження доцільно спрямувати на 

розроблення нормативів оцінки морфофункціональ-
них показників і показників загальної фізичної підго-
товленості майбутніх рятувальників на етапах навчан-
ня у вищому військовому навчальному закладі.
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Таблиця 3
Розвиток фізичних якостей майбутніх рятувальників у період від 1 курсу до завершення навчання у ВВНЗ

Курс n X ± m Курс
1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4

Біг 100 м (с)
1 65 13,81 0,06 0,05* 0,01 0,01 - - -
2 65 13,76 0,05 0,5* - - 0,01 0,5* -
3 65 13,55 0,06 - 0,01 - 0,01 - 0,5*
4 65 13,60 0,05 - - 0,01 - 0,5* -

Біг 3000 м (хв, с)
1 65 14,15 0,17 0,001 0,001 0,001 - - -
2 65 13,03 0,21 0,001 - - 0,01 0,001 -
3 65 12,20 0,19 - 0,001 - 0,01 - 0,01
4 65 11,53 0,22 - - 0,001 - 0,001 0,01

Частота рухів руками  (к-ть за 30 с)
1 65 56,5 2,92 0,5 0,05* 0,05* - - -
2 65 57,8 2,84 0,5 - - 0,5* 0,05* -
3 65 59,2 2,03 - 0,05* - 0,5* - 0,5*
4 65 59,6 2,56 - - 0,05* - 0,05* 0,5*

Частота рухів ногами   (к-ть за 30 с)
1 65 35,7 0,46 0,5* 0,001 0,001 - - -
2 65 36,5 0,32 0,5* - - 0,001 0,05 -
3 65 37,8 0,24 - 0,001 - 0,001 - 0,01
4 65 38,3 0,36 - - 0,001 - 0,05 0,01

Підтягування на перекладені    (к-ть)
1 65 14,2 0,27 0,05 0,001 0,001 - - -
2 65 15,1 0,31 0,05 - - 0,05 0,001 -
3 65 16,8 0,28 - 0,001 - 0,05 - 0,5*
4 65 16,7 0,25 - - 0,001 - 0,001 0,5*

стрибок у довжину з місця (см)
1 65 237,0 1,77 0,05 0,001 0,001 - - -
2 65 240,8 1,96 0,05 - - 0,05 0,001 -
3 65 246,5 2,14 - 0,001 - 0,05 - 0,05
4 65 256,0 2,46 - - 0,001 - 0,001 0,05

Човниковий біг 4х9 м (с)
1 65 9,6 0,04 0,001 0,001 0,001 - - -
2 65 9,2 0,07 0,001 - - 0,001 0,001 -
3 65 9,0 0,05 - 0,001 - 0,001 - 0,001
4 65 8,7 0,11 - - 0,001 - 0,001 0,001

Нахил тулуба вперед з положення сидячи (см)
1 65 12,5 0,24 0,001 0,001 0,001 - - -
2 65 14,8 0,26 0,001 - - 0,001 0,001 -
3 65 16,1 0,32 - 0,001 - 0,001 - 0,05*
4 65 16,6 0,18 - - 0,001 - 0,001 0,05*

статична рівновага (с)
1 65 8,7 0,06 0,001 0,001 0,001 - - -
2 65 11,4 0,04 0,001 - - 0,001 0,001 -
3 65 13,3 0,03 - 0,001 - 0,001 - 0,001
4 65 15,7 0,05 - - 0,001 - 0,001 0,001
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Фактори збереження й зміцнення здоров’я студентів  
за педагогічними технологіями 

Олексенко В.М.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотації:
Досліджено фактори збереження 
та розвитку здоров’я студентів під 
час навчальних занять за педа-
гогічними технологіями. Розкрито 
шляхи усунення восьми основних 
чинників ризику для здоров’я мо-
лоді. Доведено, що реалізація на 
навчальних заняттях студактивної 
і особистісно орієнтованої техно-
логій сприяє вихованню повноцін-
ної здорової людини. Встановлено 
домінанту роль у цьому процесі 
студактивних занять. Визначено, 
що на здоров’я студентів негатив-
но впливають збиткова нервово-
емоційна напруженість, щоденні 
стреси, перевантаженість, нера-
ціональне харчування, нездорова 
екологія.

Олексенко В.М. Факторы сохранения и 
укрепления здоровья студентов по пе-
дагогическим технологиям. Исследованы 
факторы сохранения и развития здоровья 
студентов во время учебных занятий по пе-
дагогическим технологиям. Раскрыты пути 
устранения восьми основных факторов 
риска для здоровья молодежи. Доказано, 
что реализация на учебных занятиях сту-
дактивной и личностно ориентированной 
технологий способствует воспитанию по-
лноценного здорового человека. Установ-
лена доминантная роль в этом процессе 
студактивних занятий. Определено, что 
на здоровье студентов негативно влияют 
избыточная нервно-эмоциональная напря-
женность, ежедневные стрессы, перегруз-
ка, нерациональное питание, нездоровая 
экология.

Oleksenko M.V. Factors of preserving 
and strengthening student’s health 
by pedagodical techologies. Factors 
of preserving and developing students’ 
health during studies by pedagogical 
technologies are researched in the 
article. The ways of eliminating eight 
basic factors of risk for the youth’s health 
are revealed. It is proved that the usage 
of the studactive and personally oriented 
technologies at studies favour upbringing 
of a healthy person of full value. The 
dominant role of studactive classes in 
this process is established. It is defined 
that on students’ health have influence 
such reasons as surplus nerve emotional 
tensity, everyday stress, overload, 
irrational meals, unhealthy ecology.

Ключові слова:
здоров’я, навчальне заняття, осо-
бистісно орієнтована технологія, 
студактивна педагогічна тех-
нологія, студактивне заняття, 
фактор.

здоровье, учебное занятие, личностно 
ориентированная технология, студак-
тивна педагогическая технология, сту-
дактивное занятия, фактор.

health, studies, personally oriented 
technology, studactive pedagogical 
technology, studactive class, factor.

Вступ.1
Зростання рівня захворюваності громадян України, 

зниження їх працездатності, виражене погіршення 
фізичного, психічного, розумового розвитку молоді, 
радикальна соціально-політична трансформація 
суспільства актуалізують проблему збереження 
здоров’я студентів ВНЗ. Поставлена проблема 
пов’язана з важливими науковим і практичними 
завданнями формування здорового молодого 
покоління української нації, для якої життя і здоров’я 
людини визнані як найвищі цінності, а за резолюцією 
ООН № 38154 від 1997 року, вони є показником 
цивілізованості, головним критерієм доцільності й 
ефективності всіх сфер державної діяльності.

Аналіз актуальних досліджень і наукових 
публікацій, із вказаної проблеми свідчить, що вона 
всерйоз турбує Н.П. Абаскалова, В.П. Андрущенка, 
В.В. Афанасьєва, С.С. Єрмакова, І.А. Зязюна, 
В.Г. Кременя, А.І. Кузьмінського, В.В. Пономарьову 
та багатьох інших науковців. Вчені вивчають здоров’я 
людини як філософську, соціальну, економічну, 
біологічну, медичну категорії, як об’єкт споживання, 
додатковий капітал, індивідуальну і суспільну 
цінності, динамічне явище системного характеру. 
“Здоров’я особистості розглядається як інтерактивна 
характеристика якості духовного, психічного і 
фізичного розвитку індивіда, що забезпечує його 
повноцінну участь у різноманітних сферах соціального 
життя й діяльності як суб’єкта праці, пізнання, 
спілкування й творчості” [1]. Педагоги дійшли 
висновку, що стан здоров’я певною мірою визначає 
вибір майбутньої діяльності, можливість усебічного 
розвитку особистості, впливає на духовне і фізичне 
самопочуття, майбутні досягнення у професійній 
сфері [2].
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У науковій літературі досить детально розкриті 
аспекти збереження здоров’я на заняттях з фізичної 
культури [3]. Невже турбуватись про здоров’я сту-
дентів в аудиторіях необов’язково? Оскільки стан 
здоров’я є одним із вирішальних чинників форму-
вання особистості, то логічно висунути гіпотезу про 
високу ефективність особистісно орієнтованих техно-
логій (ООТ) у вирішенні поставленої проблеми. До-
бре відомо, що призначення ООТ полягає в тому, щоб 
підтримувати та розвивати природні якості дитини, її 
здоров’я ... [4, с. 44].

Нині старанним студентам здобування освіти діс-
тається ціною здоров’я. Підтримці здоров’я саме під 
час аудиторних навчальних занять за особистісно орі-
єнтованим й іншими педагогічними технологіями не-
достатньо приділяється уваги в науковій літературі.

Робота виконана за планом НДР Харківського на-
ціонального автомобільно-дорожнього університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – розкрити фактори збереження й 

розвитку здоров’я студентів ВНЗ під час навчальних 
занять за педагогічними технологіями.

Результати дослідження.
Розрізняють вісім основних чинників ризику для 

здоров’я молоді: надмірна вага; хронічні захворювання; 
небезпечна сексуальна поведінка; знижена фізична ак-
тивність; психологічний дискомфорт; куріння; вживан-
ня алкогольних напоїв; наркотики [1]. Першими двома 
опікуються на заняттях з фізичної культури або медики. 
Решту можна нівелювати за допомогою педагогічних 
технологій. Стратегія полягає в тому, щоб хворих ліку-
вати, а здоровим допомогти створити умови для збере-
ження того здоров’я, яке ще є і сприяти його розвитку. 
Негативно впливають на здоров’я студентів збиткова 
нервово-емоційна напруженість, щоденні стреси, пе-
ревантаженість, нераціональне харчування, нездоро-
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ва екологія. Наголосимо, що ситуація ускладнюється 
психічно-фізичним станом викладачів, які перевантаже-
ні посадовими обов’язками, знаходяться у депресивному 
стані, обирають невдалі методи навчання чи некоректно 
впроваджують педагогічні технології.

Наприклад, на фоні гуманізації та особистісно орі-
єнтованого підходу відбувається суб’єктивне втручан-
ня у психіку студентів, що призводить до погіршення 
їхнього психоматичного здоров’я. За умови дотриман-
ня технологічного процесу реалізації ООТ такого ста-
тися не може.

Отже, першим фактором збереження й розвитку 
здоров’я студентів є ефективно організований педаго-
гічний процес і коректне використання педагогічних 
технологій з точним дотриманням технологічного 
процесу. Урахування психологічних і психофізіоло-
гічних особливостей вихованців, продуманий режим 
навчання з рівномірним навчальним навантаженням і 
прийнятним розкладом занять, відповідна морально-
психологічна атмосфера на заняттях – необхідні умо-
ви підтримки здоров’я.

Встановлено, що дієвим чинником поліпшення 
психосоматичного здоров’я є впровадження у педаго-
гічний процес ВНЗ студактивної технології і зокрема 
студактивних занять, де панують взаємоповага, вза-
ємодопомога, дружні партнерські стосунки. На таких 
заняттях відбувається психологічне розкріпачення 
студентів, консолідація усіх учасників дійства в єдину 
спільноту, об’єднану пізнавальною справою, спіль-
ною метою та взаємовідповідальністю [5]. Технологія 
розрахована не на слабого за нейродинамічними осо-
бливостями студента, який часто не встигає за іншими 
і не на сильного, а на кожного. Навчально-виховний 
процес за студактивної технологією вибудовується на 
науковій основі з урахуванням фізіологічних вимог і 
повноти розвитку особистості.

Гносеологічний аналіз наукових даних з урахуван-
ням наказу МОН України № 616 від 02.07.2009 (зареє-
стрований у Міністерстві юстиції України 23.07.2009 
за № 687/16703) дозволив дійти висновку про важ-
ливість психологічного супроводу студентів не тіль-
ки викладачами та кураторами, а й працівниками 
психологічної служби. Саме така служба забезпечує 
своєчасне і систематичне вивчення психофізичного 
розвитку студентів, мотивів їх поведінки і діяльності 
з урахуванням інтелектуальних, фізичних особливос-
тей, допомагає у розв’язанні проблеми небезпечної 
сексуальної поведінки молодих людей. Передана ви-
кладачам інформація від психологічної служби на-
дасть можливість на навчальних заняттях організувати 
відповідну виховну діяльність за ООТ, що сприятиме 
поліпшенню успішності, задоволенню від навчання, 
всебічному індивідуальному розвитку студентів, збе-
реженню їхнього повноцінного психічного здоров’я.

Спираючись на закінчене нами 2003 року дослі-
дження [6] віднесемо харчування студентів до факторів 
збереження й розвитку їхнього здоров’я. Студенти час-
то ходять голодні, що негативно впливає на результати 
проведення навчальних занять. Коректне нагадування 
студентам про харчування, чи снідали, чи обідали роз-
глядається нами як турбота про здоров’я на тлі відсут-

ності культури їжі в країні. Окремим аспектом виділяємо 
лікувальне харчування, яке спрямоване на підвищення 
стійкості організму до впливу різноманітних чинників, 
збереження працездатності, відновлення здоров’я тощо. 

Доведено, що до важливих чинників, які впливають 
на здоров’я студентів належать відношення викладача 
до групи загалом і кожної особистості зокрема. Згідно 
з технологією проведення студактивних занять таке 
ставлення виключно позитивне, доброзичливе й спра-
ведливе. Встановлюється демократична рівність з 
урахуванням індивідуальних особливостей. Студенти 
не поділяються на “гарних” і “поганих” в термінології 
деяких викладачів. На таких заняттях домінують по-
зитивні емоції, студенти вчаться успіху, а сама техно-
логія проведення студактивних занять унеможливлює 
виникнення конфліктів чи напруженої комунікації.

З’ясовано, що важливим фактором збереження й 
зміцнення здоров’я студентів є формування в них на 
заняттях відповідного світогляду, виховання свідомо-
го та дбайливого ставлення до власного здоров’я як 
головної умови реалізації творчого і фізичного по-
тенціалу особистості. В результаті проведення таких 
навчальних занять відбувається не лише збільшення 
обсягу знань про здоров’я, а й усвідомлення його зна-
чення у процесі життєдіяльності майбутнього фахівця, 
вплив на соціальні функції, емоціональні та поведін-
кові реакції. Вважаємо, що для більшої ефективності 
зазначених занять бажано ліквідувати недосконалість 
профілактичної роботи у системі охорони здоров’я, 
нестачу інформації з державних і суспільних струк-
тур, асоціальний спосіб життя батьків.

Підтверджено дієвість пропагування здорового 
способу життя під час навчальних занять – певного 
стилю життєдіяльності особистості, який ґрунтується 
на культурних нормах, цінностях, формах і способах 
діяльності, що зміцнюють здоров’я і сприяють гармо-
нійному фізичному, духовному і соціальному розви-
тку. Добре відомі його основні елементи: раціональ-
ний режим праці і відпочинку, оптимальний руховий 
режим, викорінення шкідливих звичок тощо.

У результаті дослідження дійшли висновку, що 
крім пропагувальної складової потрібно здобуття 
знань і набуття студентами умінь і навичок, необ-
хідних для самостійного ведення здорового способу 
життя. З цією метою пропонуємо надавати коротку 
інформацію зрозумілого характеру під час вивчення 
усіх гуманітарних дисциплін. Ефективними є наочна 
агітація, використання фільмів, книг, відеокліпів, 
коли до студентів звертається чемпіон світу чи інша 
авторитетна людина і закликає відмовитися від тю-
тюнопаління та вживання слабоалкогольних напоїв, 
які руйнують організм, проведення бесід та масових 
фізкультурно-оздоровчих заходів. Значна увага фор-
муванню здорового способу життя має приділятися 
під час вивчення соціальної педагогіки та фізичної 
культури. Для кращого засвоєння можна ставити за-
вдання, розробляти програми збереження і зміцнення 
особистого здоров’я в майбутньому, спільно провести 
аналіз життя відомих особистостей щодо їхнього спо-
собу життя, відношення до тютюнопаління, вживання 
алкоголю, наркотиків.
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Незаперечним позитивним фактом підтримки та 
розвитку здоров’я є виконання нещодавно прийня-
тих законів, що стосуються заборони тютюнопаління 
і вживання алкогольних напоїв у громадських місцях 
та регулювання вживання алкоголю і визнання слабо-
алкогольних напоїв алкогольними поряд з горілкою 
і вином. Студентів інформують, що існує заборона 
вживання навіть пива на зупинках, у громадському 
транспорті, держаних установах, закладах культури, 
закритих спортивних спорудах, дитячих майданчи-
ках, ВНЗ.

Істотним фактором досліджуваного процесу є 
екологічна свідомість студентів. Не можна реально 
зберегти здоров’я без збереження природи. Студак-
тивною педагогічною технологією передбачена інте-
грація екологозабезпечувального впливу культури та 
виховання. Спираючись на її принцип перманентності 
студактивні заняття з кожної дисципліни ВНЗ можуть 
бути пронизані екологічною складовою.

Результати опитування студентів ХНАДУ засвідчи-
ли що обізнаність їх з екологічною проблемою неди-
ференційована і знаходиться на низькому рівні. Більше 
того, 39 % реципієнтів уважають себе непричетними до 
вирішення проблем довкілля, 51 % не усвідомлюють 
екологічного значення вчинків, пов’язаних з опосе-
редкованим використанням природних ресурсів, 48 % 
реципієнтів убачають вирішення проблем довкілля в 
дотриманні елементарних правил поведінки в природі, 
94 % першокурсників не замислюються над власними 
внесками у охорону довкілля як майбутні фахівці.

Після цілеспрямованого проведення одного-двох 
студактивних занять ситуація кардинально міняється 
у бік поліпшення екологічної свідомості і поведінки 
студентів. Зауважимо, що застосування з цією метою 
інших видів навчальних занять менш продуктивно. 
Виключення становлять деякі окремі дисципліни або 
свідоме впровадження ООТ, які сприяють активізації 
рефлексивних процесів, усвідомленню особистісного 
ставлення до довкілля, виваженій екологічно доціль-
ній поведінці. Завдяки особистісно орієнтованим і 
студактивним технологіям самі студенти виступають 
джерелом інформації, носіями екологічних норм і ви-
мог. Досить важливо, що екологічні норми сприйма-
ються як вибір студентів, а вимоги – їхнім рішенням. 
У цьому полягає основа формування світогляду май-
бутніх фахівців.

Встановлено, що під час навчальних занять мож-
на формувати екологічну свідомість в контексті про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців будь-якої 
спеціальності. Відповідна інформація включається 
до змісту різних навчальних дисциплін, але більш до-
цільно додатково запропонувати окремі курси еколо-
гічного змісту у ВНЗ. Зауважимо, що зміст екологіч-
ної освіти базується на заняттях загальнонаукового, 
глобального і регіонального рівнів, тоді як інформація 
стосовно найближчого природно-технічного оточення 
і побутово-повсякденного рівня, що окреслюють зону 
компетенції студентів, практично відсутня [1].

Отже, формування екологічної свідомості і пове-
дінки студентів має бути закладено в структуру і зміст 
екологічної освіти і виховання, сприяти усвідомлен-

ню особистої причетності до проблеми збереження 
довкілля, відповідальності за його стан, що з успіхом 
можна реалізувати за студактивною педагогічною тех-
нологією.

Виявлено, що зниження фізичної активності сту-
дентів як чинник ризику для їхнього здоров’я частко-
во нівелюється на студактивних заняттях. Майбутні 
фахівці досить активні і значну частину заняття ру-
хаються: встають, сідають, виходять до дошки й по-
вертаються назад, передають завдання тощо. Неза-
перечним фактом вважаємо провідну роль фізичної 
культури в фізичній активності молоді.

Підтверджено високу ефективність студактивних 
занять з питань виховання негативного ставлення 
до вживання алкогольних напоїв, наркотиків та тю-
тюнопаління. На інших видах навчальних занять за-
проваджуються конкретні рубрики, як інформацію 
для роздумів надаються студентам роздруківки з від-
повідними фактами про наслідки шкідливих звичок, 
статистичні дані, загублені материнські долі тощо.

Висновки.
До фактів збереження й розвитку здоров’я сту-

дентів ВНЗ під час проведення навчальних занять за 
педагогічними технологіями відносимо: ефективно 
організований едукаційний процес і коректне вико-
ристання педагогічних технологій з точним дотри-
манням технологічного процесу; активна взаємодія 
викладачів, кураторів і працівників психологічної 
служби; харчування студентів; позитивне відношення 
викладача до кожного студента, їхній емоційний стан; 
свідоме та дбайливе ставлення до власного здоров’я; 
здоровий спосіб життя, негативне ставлення до шкід-
ливих звичок; законослухняність, екологічна свідо-
мість і відповідна поведінка.

Встановлена дієвість студактивної й особистіс-
но орієнтованої технологій, особливо студактивних 
занять. На студактивних заняттях здійснюється ви-
бір і прийняття рішень, аналіз і оцінка ситуацій, на-
дання інформації, необхідної для прояву практичних 
дій і поведінки у зоні безпосереднього впливу і від-
повідальності, що сприяє збереженню й зміцненню 
здоров’я студентів.

Перспективно подальших розвідок у даному на-
пряму є дослідження ролі студентського самовряду-
вання у розвитку здоров’я молодої людини. 
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сучасний стан сформованості рівня готовності  
бакалаврів фізичного виховання та спорту  

до науково-дослідницької діяльності
Омельяненко Г.А.

Запорізький національний університет

Анотації:
Розглянуто теоретичний та прак-
тичний аспект вивчення стану 
готовності бакалаврів із фізич-
ного виховання та спорту до 
науково-дослідницької діяльнос-
ті. У дослідженні використано 
дані анкетного опитування 107 
студентів з першого по п’ятий 
курс факультету фізичного ви-
ховання Запорізького націо-
нального університету. Визна-
чено ставлення студентів різних 
курсів до науково-дослідницької 
діяльності, питань організації 
науково-дослідницької діяль-
ності студентів та формування 
науково-дослідницьких умінь 
студентів факультету фізичного 
виховання.

Омельяненко Г.А. Современное состояние 
сформированности уровня готовности ба-
калавров физического воспитания и спорта 
к научно-исследовательской деятельности. 
Рассмотрен теоретический и практический 
аспект изучения состояния готовности ба-
калавров физического воспитания и спорта 
к научно-исследовательской деятельности. 
В исследовании использованы данные ан-
кетного опроса 107 студентов факультета 
физического воспитания Запорожского наци-
онального университета с первого по пятый 
курс.  Определенно отношение студентов 
разных курсов к научно-исследовательской 
деятельности, вопросам организации научно-
исследовательской деятельности студентов 
и формирования научно-исследовательских 
умений студентов факультета физического 
воспитания.

Omelyanenko G.A. The modern state 
of formed level of readiness of bach-
elors of physical education and sport 
to research activity. The theoretical 
and practical aspect of study of ready of 
bachelor’s condition is considered from 
physical education and sport to scien-
tifically research activity. In research is 
used information of the questionnaire 
of 107 students from the first for a fifth 
course faculty of physical education of 
the Zaporozhia national university. Cer-
tainly attitude of students of different 
courses toward scientifically research 
activity, questions of organization of sci-
entifically research activity of students 
and forming of scientifically research 
abilities of students of faculty of physical 
education.

Ключові слова:
готовність, діяльність, стан, 
сформованість, уміння, техно-
логії, ставлення, організація.

готовность, деятельность, состояние, 
сформированность, умение, технологии, 
отношение, организация.

readiness, activity, state, formed, ability, 
technologies, relation, organization.

Вступ. 1
В структурі підготовки висококваліфікова-

них кадрів науково-дослідницька діяльність обі-
ймає особливе місце і є найважливішою умовою 
розвитку професійно-творчої самостійності май-
бутніх фахівців. Психолого-педагогічні проблеми 
науково-дослідницької діяльності студентів знайшли 
відображення в працях В.І. Андрєєва, Ю.К. Бабан-
ського, С.І. Бризгалової, В.В. Давидова, С.І. Зінов’єва, 
Г.Т. Кловак, В.А. Крутецького, С.О. Сисоєвої та ін. [1, 
3, 8, 15]; специфіці дослідницької діяльності студен-
тів, формам і видам співпраці викладачів і студентів 
присвячені роботи І.А. Зимньої, I.А. Зязюна, М.О. Ла-
зарєва, В.Н. Літовченко, Г.М. Сагача, Б.І. Сазонова, 
Н.В. Сичкової, Ю.П. Сурміна та ін. [6, 7, 9, 10, 16]; 
дослідженню організації науково-дослідницької та 
навчально-дослідницької діяльності студентів посвя-
чені роботи Е.П. Елютіна, І.Ф. Ісаєва, І.Я. Лернер, М. 
Микитюка, П.І. Підкасистого, В.А. Сластьоніна, Є.Н. 
Шиянова, О.Г. Чугайнової, Г.С. Цехмістрової та ін. 
[11, 13, 14, 17]; дидактичні й психологічні аспекти за-
стосування інформаційно-комунікативних технологій 
навчання з метою формування науково-дослідницьких 
умінь у студентів знайшли відображення в працях 
В.П. Безпалька, Р.С. Гуревіч, С.С. Єрмакова, В.П. 3ін-
ченка, М.Ю. Кадемії, B.C. Ледньова, О.М. Леонтьєва, 
В.Ф. Паламарчука, Л.Н. Прокопенка, Н.Ф. Тализіної, 
В.В. Рубцова, O.K. Тихомирова та ін. [2, 4, 5]. 

Разом з тим, слід зазначити, щопроблема форму-
вання науково-дослідницьких умінь бакалаврів із фі-
зичного виховання та спорту засобами інформаційно-
комунікативних технологій недостатньо вивчена у 
вітчизняному педагогічному досвіді. Проблема під-
готовки майбутнього вчителя фізичної культури до 
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застосування інформаційних технологій у науково-
дослідницькій діяльності зумовлена суперечностями 
між зростанням ролі інформаційних технологій в га-
лузі фізичного виховання і спорту та недостатнім їх 
застосуванням фахівцями у науково-дослідницькій та 
професійній діяльності, реальним та необхідним рів-
нем готовності до цієї діяльності.

Дослідження проводиться відповідно до тематич-
ного плану науково-дослідної роботи кафедри теорії 
та методики фізичної культури і туризму Запорізького 
національного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета статті – вивчення стану готовності бака-

лаврів із фізичного виховання та спорту до науково-
дослідницької діяльності  в її теоретичному та прак-
тичному аспекті.

Результати дослідження. 
Для вирішення завдань дослідження нами був ви-

значений контингент студентів факультету фізичного 
виховання. З метою визначення динаміки відношення 
студентів до проблем організації науково-дослідницької 
діяльності студентів, у дослідженні брали участь студен-
ти від першого до п’ятого курсу факультету фізичного 
виховання запорізького національного університету.

Для визначення ставлення студентів щодо науково-
дослідницької діяльності, нами був розроблений опи-
тувальник, який складався із 12 питань. Питання мали 
кілька варіантів відповідей з метою визначення діапа-
зону ставлення студентів різних курсів до науково-
дослідницької діяльності, питань організації науково-
дослідницької діяльності студентів та формування 
науково-дослідницьких умінь студентів факультету 
фізичного виховання.

За результатами опитування щодо ставлення сту-
дентів до ролі науково-дослідницької діяльності у 
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професійному становленні фахівця в галузі фізично-
го виховання та спорту лише 20% студентів 1 курсу 
вважають науково-дослідницьку діяльність важливою 
складовою професіоналізму сучасного фахівця в га-
лузі фізичної культури та спорту; 27% більш схильні 
до прийняття важливості ролі науково-дослідницької 
діяльності у професійному становленні майбутнього 
фахівця в галузі фізичного виховання та спорту; 40%  
ще не визначили свого ставлення до ролі науково-
дослідницької діяльності; 13% студентів не вважають 
науково-дослідницьку діяльність студентів важливою 
складовою професіоналізму сучасного фахівця в га-
лузі фізичної культури та спорту.

Вивчаючи ставлення студентів 2 курсу факультету 
фізичного виховання до ролі науково-дослідницької 
діяльності у професійному становленні фахівця в 
галузі фізичного виховання та спорту зазначимо, що 
24% студентів вважають науково-дослідницьку діяль-
ність важливою складовою професіоналізму сучасно-
го фахівця в галузі фізичної культури та спорту; 33% 
більш схильні до прийняття важливості ролі науково-
дослідницької діяльності у професійному становленні 
майбутнього фахівця в галузі фізичного виховання та 
спорту; 33%  ще не визначили свого ставлення до ролі 
науково-дослідницької діяльності; 10% не вважають 
науково-дослідницьку діяльність студентів важливою 
складовою професіоналізму сучасного фахівця в га-
лузі фізичної культури та спорту.

Серед студентів третього курсу факультету фізич-
ного виховання значну роль науково-дослідницької ді-
яльності у професійному становленні фахівця в галузі 
фізичного виховання та спорту визнали 27% респон-
дентів, 38% опитуваних  більш схильні до прийняття 
важливості ролі науково-дослідницької діяльності у 
професійному становленні майбутнього фахівця в га-
лузі фізичного виховання та спорту; 28%  ще не визна-
чили свого ставлення до ролі науково-дослідницької 
діяльності; 17% не вважають науково-дослідницьку 
діяльність студентів важливою складовою професіо-
налізму сучасного фахівця в галузі фізичної культури 
та спорту.

Вивчаючи ставлення студентів 4 курсу факультету 
фізичного виховання до ролі науково-дослідницької 
діяльності у професійному становленні фахівця в га-
лузі фізичного виховання та спорту зазначимо, що вже 
56% студентів вважають науково-дослідницьку діяль-
ність важливою складовою професіоналізму сучасно-
го фахівця в галузі фізичної культури та спорту; 33% 
більш схильні до прийняття важливості ролі науково-
дослідницької діяльності у професійному становленні 
майбутнього фахівця в галузі фізичного виховання та 
спорту; 7%  ще не визначили свого ставлення до ролі 
науково-дослідницької діяльності; лише 4% респон-
дентів не вважають науково-дослідницьку діяльність 
студентів важливою складовою професіоналізму су-
часного фахівця в галузі фізичної культури та спорту.

Щодо результатів опитування студентів 5 курсу, 
зазначимо, що 80% респондентів зазначають важли-
вість ролі науково-дослідницької діяльності студентів 

у професійному становленні фахівця в галузі фізично-
го виховання та спорту і 20% опитуваних схиляються 
до прийняття важливості ролі науково-дослідницької 
діяльності студентів у професійному становленні фа-
хівця в галузі фізичного виховання та спорту. Серед 
студентів п’ятого курсу не виявлено респондентів, які 
б заперечували важливість науково-дослідницької ді-
яльності студентів.

Серед причин, що обмежують бажання брати у 
участь у науково-дослідницькій діяльності, як найва-
гомішу для себе серед студентів першого курсу обрали 
брак часу через щільний графік навчального процесу 
– 33% респондентів; відсутність зацікавленості – 20% 
студентів; нерозуміння сенсу науково-дослідницької 
діяльності – 20% респондентів; недостатні знання 
щодо організації науково-дослідницької діяльності 
та недостатній рівень науково-дослідницьких умінь – 
27% студентів. 

Студенти другого курсу визначили серед причи-
ни, які обмежують бажання брати участь у науково-
дослідницькій діяльності брак часу через щільний 
графік навчального процесу – 14% респондентів; 
відсутність зацікавленості – 33% студентів; нерозу-
міння сенсу науково-дослідницької діяльності – 19% 
респондентів; недостатні знання щодо організації 
науково-дослідницької діяльності та недостатній рі-
вень науково-дослідницьких умінь – 33% студентів. 

Визначаючи найвагомішу з причин, які обмеж-
ують бажання брати участь у науково-дослідницькій 
роботі, 24% студентів третього курсу обрали брак 
часу через щільний графік навчального процесу; 38% 
респондентів – відсутність зацікавленості; 14% сту-
дентів – нерозуміння сенсу науково-дослідницької ді-
яльності; недостатні знання щодо організації науково-
дослідницької діяльності та недостатній рівень 
науково-дослідницьких умінь – 24% студентів. 

Серед причин, що обмежують бажання брати у 
участь у науково-дослідницькій діяльності, як найваго-
мішу для себе серед студентів четвертого курсу обрали 
брак часу через щільний графік навчального процесу 
– 26% респондентів; відсутність зацікавленості – 19% 
студентів; нерозуміння сенсу науково-дослідницької 
діяльності – 22% респондентів; недостатні знання 
щодо організації науково-дослідницької діяльності 
та недостатній рівень науково-дослідницьких умінь – 
33% студентів. 

Опитування студентів п’ятого курсу, щодо визна-
чення причин, які обмежують бажання брати участь 
у науково-дослідницькій діяльності, виявило, що 60% 
респондентів виокремлюють як найвагомішу для себе 
– брак часу через щільний графік навчального про-
цесу; 40% респондентів зазначили недостатні знання 
щодо організації науково-дослідницької діяльності та 
недостатній рівень науково-дослідницьких умінь.

Серед труднощів, які виникають в процесі науково-
дослідницької діяльності, 80% студентів першого 
курсу виокремили проблему планування і організації 
науково-дослідницької діяльності; 7% респондентів – 
аналіз наукових текстів; 7% студентів – аналіз власних 
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досліджень; 6% респондентів – оформлення науково-
дослідницької роботи.

Серед студентів другого курсу як труднощі, які 
виникають в процесі науково-дослідницької діяль-
ності, виокремили проблему планування і організації 
науково-дослідницької діяльності – 29% респонден-
тів; аналіз наукових текстів – 14% респондентів; ана-
ліз власних досліджень – 19% студентів; оформлення 
науково-дослідницької роботи – 38% респондентів.

Більшість студентів третього курсу серед трудно-
щів, які виникають в процесі науково-дослідницької 
діяльності виокремлюють аналіз власних досліджень 
– 31% респондентів; планування і організації науково-
дослідницької діяльності – 24% респондентів; аналіз 
наукових текстів – 17% респондентів; оформлення 
науково-дослідницької роботи – 28% респондентів.

Серед труднощів, які виникають в процесі науково-
дослідницької діяльності, 15% студентів четвертого 
курсу виокремили проблему планування і організації 
науково-дослідницької діяльності; 19% респонден-
тів – аналіз наукових текстів; 48% студентів – аналіз 
власних досліджень; 18% респондентів – оформлення 
науково-дослідницької роботи.

Серед студентів п’ятого курсу як труднощі, які 
виникають в процесі науково-дослідницької діяль-
ності, виокремили проблему планування і організації 
науково-дослідницької діяльності – 27% респонден-
тів; аналіз наукових текстів – 13% респондентів; ана-
ліз власних досліджень – 47% студентів; оформлення 
науково-дослідницької роботи – 13% респондентів.

Вважають достатнім рівень уваги та підтрим-
ки з боку наукового керівника в процесі науково-
дослідницької діяльності 20% студентів 37% респон-
дентів четвертого курсу; 53% респондентів п’ятого 
курсу.

Брали участь у роботі науково-практичних кон-
ференціях 6% респондентів першого курсу; 10% рес-
пондентів другого курсу; 21% респондентів третього 
курсу; 44% опитуваних студентів четвертого курсу та 
87% респондентів п’ятого курсу.

Вивчаючи види інформаційних джерел, які ви-
користовують студенти у науково-дослідницькій ді-
яльності, можна зробити висновок, що у рівній мірі 
використовують різноманітні інформаційні джерела 
(книжки, журнали, Інтернет) лише 6% респондентів 
першого курсу; 9% респондентів другого курсу; 10% з 
опитуваних студентів третього курсу; 11% респонден-
тів четвертого курсу та 60% опитуваних респондентів 
п’ятого курсу.

Вивчаючи ставлення респондентів до пробле-
ми збільшення зацікавленості студентів науково-
дослідницькою діяльністю за умов активізації вико-
ристання інформаційно-комунікативних технологій 
зазначимо, що 57% респондентів першого курсу, 
48% респондентів другого курсу, 45% респондентів 
третього курсу, 44% респондентів четвертого курсу 
і 73% опитуваних студентів п’ятого курсу погоджу-
ються з тим, що зацікавленість студентів науково-
дослідницькою діяльністю збільшиться за умов акти-

візації використання інформаційно-комунікативних 
технологій.

Відповідно 47% респондентів першого курсу, 52% 
респондентів другого курсу, 45% респондентів третьо-
го курсу, 48% респондентів четвертого курсу і 87% опи-
туваних студентів п’ятого курсу погоджуються з тим, 
що поліпшенню якості науково-дослідницької діяль-
ності студентів сприятиме створення інформаційно-
навчального середовища «Педагогічні дослідження в 
галузі фізичного виховання та спорту».

Вважать за доцільне залучення студентів до 
науково-дослідницької діяльності вже з першого курсу 
26% респондентів першого курсу; 19% респондентів 
другого курсу; 24% респондентів третього курсу;52% 
респондентів четвертого курсу і 80% опитуваних сту-
дентів п’ятого курсу.

Визначаючи ставлення студентів факультету фі-
зичного виховання до проблеми формування науково-
дослідницьких умінь засобами інформаційно-
комунікативних технологій зазначимо, що 33% 
респондентів першого курсу; 38% респондентів дру-
гого курсу; 24% респондентів третього курсу; 56% 
респондентів четвертого курсу і 73% опитуваних 
студентів п’ятого курсу вважають, що застосування 
інформаційно-комунікативних технологій в процесі 
формування науково-дослідницьких умінь збільшить 
мотивацію студентів до науково-дослідницької діяль-
ності.

Визначаючи рівень інтелектуального задоволення 
процесом науково-дослідницької діяльності студен-
тів зазначимо, що 27% респондентів першого курсу; 
14% респондентів другого курсу; 28% респондентів 
третього курсу; 52% респондентів четвертого курсу і 
80% опитуваних студентів п’ятого курсу отримують 
інтелектуальне задоволення працюючи над рефера-
том, курсовою або дипломною роботою.

Вивчаючи ставлення респондентів до необхід-
ності впровадження в навчальний процес декількох 
лекційних занять, або введення спецкурсу щодо ор-
ганізації науково-дослідницької діяльності студентів 
вже на першому курсі зазначимо, що 20% респонден-
тів першого курсу; 19% респондентів другого курсу; 
17% респондентів третього курсу; 41% респондентів 
четвертого курсу і 80% опитуваних студентів п’ятого 
курсу вважають за необхідне впровадження в навчаль-
ний процес декількох лекційних занять, або введення 
спецкурсу щодо організації науково-дослідницької ді-
яльності студентів вже на першому курсі.

Висновки. 
Отже результати дослідження дозволили визначити 

недостатню зацікавленість студентів факультету 
фізичного виховання науково-дослідницькою 
діяльністю; причини, які обмежують бажання 
студентів брати участь у науково-дослідницькій 
діяльності, серед яких більшість студентів зазначає 
недостатні знання щодо організації та планування 
науково-дослідницької діяльності, недостатній рівень 
сформованості науково-дослідницьких умінь; необ-
хідність застосування інформаційно-комунікативних 
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технологій у наукових дослідженнях та створення 
інформаційно-навчального середовища «Педагогічні 
дослідження в галузі фізичного виховання та спор-
ту»; необхідність залучення студентів до науково-
дослідницькій діяльності вже с першого курсу та 
проведення декількох лекційних занять, або введення 
спецкурсу щодо організації науково-дослідницької ді-
яльності студентів вже на першому курсі.

Напрям подальших досліджень – оцінка ефектив-
ності технології формування науково-дослідницьких 
умінь бакалаврів із фізичного виховання та спорту за-
собами інформаційно-комунікативних технологій.
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Рухова активність як компонент якості життя студентів
Павлова Ю.1, Тулайдан В.2, Виноградський Б.1

Львівський державний університет фізичної культури 1 

Ужгородський національний університет 2

Анотації:
Охарактеризовано модель якості 
життя студентів та її основні компо-
ненти: об’єктивні (рівень фізично-
го розвитку та щоденної фізичної 
активності, матеріальний стан, 
можливість удосконалювати 
професійну майстерність чи 
отримати певний академічний 
ступінь тощо) та суб’єктивні (са-
мопочуття, ступінь задоволення 
власним життям, оптимізм, від-
чуття щастя, поставлені завдання 
та досягнуті результати, стосунки з 
оточуючими тощо). Обґрунтовано 
позитивний вплив занять фізичною 
культурою на фізичну і розумову 
працездатність студентів вищих 
навчальних закладів. 

Павлова Ю., Тулайдан В., Виноградский Б. 
Физическая активность как компонент ка-
чества жизни студентов. Охарактеризованы 
модель качества жизни студентов и ее 
основные компоненты: объективные (уро-
вень физического развития и ежедневной 
физической активности, материальное по-
ложение, возможность совершенствовать 
профессиональное мастерство или получить 
определенный академическая степень и т. д.) 
и субъективные (самочувствие, степень удо-
влетворения собственной жизнью, оптимизм, 
ощущение счастья, поставленные задачи и 
достигнутые результаты, отношения с окру-
жающими и т. п.). Обосновано положительное 
влияние занятий физической культурой на 
физическую и умственную работоспособность 
студентов высших учебных заведений.

Pavlova Iu., Tulaydan V., Vynograd-
skyi В. Physical activity as a com-
ponent of students’ life quality. The 
model of students’ life quality and its 
basic components were described. 
Among this components are: objec-
tive (level of physical fitness and daily 
physical activity, financial status, op-
portunities to improve professional 
skills or obtain a certain academic lev-
el, etc.) and subjective (health, satis-
faction with own lives, optimism, feel-
ing of happiness, tasks and results, 
relationships with others, etc.). The 
positive influence of physical training 
on physical and mental capacity of 
students were investigated.

Ключові слова:
якість життя, студенти, фізична 
активність, компонент.

качество жизни, студенты, физическая ак-
тивность.

quality of life, student, physical activ-
ity.

Вступ.1

Згідно з тлумаченням ВООЗ якість життя – це 
сприйняття людиною себе та свого місця в житті у 
контексті існуючої культури та системи цінностей, 
ставлення до змісту власного життя, очікувань, про-
блем. А отже, якість життя – це суб’єктивне відчуття, 
близьке до щастя і особистого благополуччя. Дж. Зі-
ванні й інші автори у якості життя виділяють емоцій-
ний компонент (щастя) і когнітивно-сприймаючий 
(задоволення життям) [22].

На сьогодні більшість досліджень висвітлюють 
проблеми визначення якості життя дорослих і літніх 
людей або дітей та молоді, які страждають на гострі чи 
хронічні захворювання. Лише у деяких наукових пра-
цях досліджено якість життя школярів чи студентів, які 
практично здорові і не мають патологій [8, 12, 15, 16, 
19]. Також у вітчизняній науковій літературі не запро-
поновано чітких алгоритмів і протоколів досліджень, 
що утруднює об’єктивне оцінювання впливу того чи 
іншого чинника на якість життя студентської молоді. 

Студенти – це особлива соціальна група, аксіоло-
гічні установки якої пов’язані із навчанням у вищо-
му навчальному закладі та бажанням здобути знання, 
необхідні для майбутньої професії. Навчання, успіш-
ність і працездатність студентів тісно пов’язані із 
здоров’ям, яке, своєю чергою обумовлене способом 
життя [8,  12,  15,  16,  19] . Так, відомо, що недо-
статня рухова активність у цей період зумовлює де-
тренованість різних систем організму, що стає причи-
ною зниження опірності до захворювань і погіршення 
фізичної працездатності [12]. 

Неодноразово на наукових конференціях відзна-
чалося, що фізкультурна освіта, фізична активність і 
спорт важливі для покращенню якості життя, оскіль-
ки сприяють поліпшенню стану здоров’я, збільшен-
ню матеріального доходу, дотриманню основних люд-
ських свобод, підвищенню рівня освіти. Проте вплив 
фізичної активності на якість життя саме учасників 
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навчально-виховного процесу вивчено лише в окре-
мих роботах [1, 8, 12, 17].

Робота виконана за планом НДР Львівського дер-
жавного університету фізичної культури та Ужгород-
ського національного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є вдосконалення алгоритму 

оцінювання якості життя студентів, залежно від рівня 
їх фізичної активності.

Завдання дослідження:
охарактеризувати моделі визначення якості життя • 
студентів;
виявити компоненти та чинники впливу на показ-• 
ник якості життя студентів;
визначити вплив фізичної активності на якість жит-• 
тя студентів.

Організація та методи досліджень. У роботі ви-
користовувався метод теоретичного аналізу й узагаль-
нення інформації. Вивчено існуючі алгоритми оці-
нювання якості життя осіб різних вікових категорій; 
проаналізовано структуру й ефективність використан-
ня різних опитувальників для визначення якості жит-
тя студентів – SF-36 (The Short Form 36 Health Survey 
Questionnaire), SF-12, SF-8, MSQLI (Multiple Sclerosis 
Quality of Life Inventory) SOC-29 (Sense of Coherence 
Questionnaire), GSES (Generalised Self-efficacy scale), 
шкалу М. Селігмана (M. Seligman), IPAQ (International 
physical activity questionnaire).

Результати дослідження.
Перші моделі якості життя людини ґрунтувалися 

на ступені задоволення базових людських потреб 
(А. Маслоу, 1954, 1968). Згодом почали враховувати 
самопочуття респондента, відчуття щастя та 
задоволення життям, зв’язок із соціумом (К. Калман, 
1984), особисте сприйняття власного благополуччя 
(С. Бойл, 1997). Якість життя складається із кількох 
доменів – фізичного, когнітивного, психосоціального і 
духовного благополуччя (Cella D.F., 1994). Р. Вінховен 
визначає якість життя як сукупність чотирьох 
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складових, тісно пов’язаних між собою – чинників 
навколишнього середовища, життєвих умінь індивіда, 
корисності життя, власної “внутрішньої” оцінки 
життя (сприйняття якості життя) [21]. Тому, якість 
життя – це динамічна структура, до якої належать 
позитивний і негативний досвід, а отже цінність життя 
та самооцінка може змінюватися у часі залежно від 
певних подій чи життєвого досвіду. Для різних вікових 
чи соціальних груп визначальними для високої якості 
життя є різні категорії.

На сьогодні існує кілька різновидів моделей якос-
ті життя, які ґрунтуються на суб’єктивних і/ або 
об’єктивних показниках – фізичному, психологічному 
чи соціальному здоров’ї, соціальній активності, від-
носинах із сусідами, фінансових можливостях, само-
стійності тощо. 

Моделі, що ґрунтуються на об’єктивних показни-1. 
ках. У них при оцінюванні якості життя враховують 
стан здоров’я, тривалість життя, наявність і функ-
ціонування служби охорони здоров’я, рівень осві-
ти, прожитковий мінімум, соціально-економічну 
ситуацію у державі, наявність політичних, еконо-
мічних і особистих свобод [14]. 
Моделі, які ґрунтуються на суб’єктивних показни-2. 
ках. Відповідно таких моделей досліджують рівень 
задоволення життям, психологічний стан, особисті 
здобутки, духовність і власні переконання, суспіль-
ну мораль [4]. 
Моделі, що ґрунтуються на суб’єктивних і 3. 
об’єктивних показниках:

моделі, згідно з якими якість життя безпосеред-• 
ньо корелює із станом здоров’я. У таких моделях 
зазвичай враховують стан фізичного та психо-
логічного здоров’я, рівень щоденної фізичної 
активності, потребу у послугах соціальної служ-
би чи служби охорони здоров’я; почуття власної 
гідності; розуміння свободи; здатність адаптува-
тися до умов навколишнього середовища, контр-
олювати негативні емоції, зберігати звичний 
позитивний настрій, задоволення житловими 
умовами, рівень безпеки у суспільстві, можли-
вості для духовного розвитку та самореалізації, 
повага оточуючих до респондента, його статус у 
суспільстві [9]. Соціальне здоров’я визначають 
за кількістю існуючих соціальних мереж, відпо-
відальністю кожного члена громади один перед 
одним, рівнем суспільної підтримки тощо. 
моделі соціального благополуччя. У них врахо-• 
вують співвідношення між заробітною платою 
та вартістю життя, індекс кримінальності сус-
пільства, характеристику сусідів, ступінь забруд-
нення навколишнього середовища, доступність 
освітніх послуг, спортивних та розважальних 
споруд тощо [5].
моделі впливу навколишнього середовища на • 
якість життя. Ґрунтуються на принципі навчанні 
впродовж усього життя і можливості зміни навко-
лишнього середовища, відповідно до потреби бра-
ти участь у соціальному житті або забезпечення 
самовираження [18].

Після детального аналізу перелічених моделей 
ми виявили, що у них при вимірюванні якості жит-
тя безпосередньо або опосередковано вивчають різні 
складові здоров’я – фізичне, психологічне, соціальне; 
враховують як стан здоров’я впливає на функціону-
вання людини у соціумі, працездатність, на можли-
вість користуватися суспільними благами. Саме тому 
доцільніше, на нашу думку, вивчати у студентів якість 
життя, осердям якого є здоров’я (Health-related quality 
of life, HRQOL). Необхідність вивчення показника 
HRQOL підтверджено результатами соціологічних 
опитувань, згідно з якими визначальним у погіршенні 
якості життя є недостатній рівень здоров’я. Хороше 
здоров’я є на 3–4 місці серед усіх цінностей для 
молодих людей і на першому для осіб віком понад 65 
років [2]. Так 80 % студентів вважають, що здоров’я – 
найголовніше у житті, 90 % респондентів зазначають, 
що здоров’я – важлива і необхідна життєва цінність, 
36 % опитаних розцінюють здоров’я як необхідну 
умову повноцінної життєдіяльності і лише на думку 
2 % респондентів існують цінності, заради яких 
можна поступитися здоров’ям, а 5 % “воліють жити, 
не думаючи про здоров’я”. 

Важливим для високих показників якості життя є 
професійний рівень, що формується шляхом реаліза-
ції особистих здібностей у певному навколишньому 
середовищі. Для дітей та молоді таким середовищем, 
що безпосередньо впливає на їх здоров’я, обумовлює 
професійне зростання та благополуччя, є навчаль-
не середовище. Воно може позитивно або негативно 
впливати на щоденну фізичну активність, академіч-
ну успішність, формування взаємозв’язків у соціумі. 
Тому при вимірюванні якості життя студентів необ-
хідно враховувати і характеристики навчального се-
редовища.

На якість життя суттєво впливають депресії чи рі-
вень тривожності, агресивна поведінка, нездатність 
контролювати власні емоції; емоційний стан залежить 
від матеріального становища, стресових ситуацій, не-
гараздів у сім’ї, проблем із здоров’ям рідних [20].

Іншим чинником, що спричиняє погане самопо-
чуття, низький рівень активності у соціумі та визна-
чає незадовільну якість життя осіб незалежно від віку 
є надлишкова вага [10].

Отже, при визначенні показника HRQOL студен-
тів необхідно вивчати такі показники: ступінь задово-
лення власним життям, оптимізм, відчуття щастя, по-
ставлені завдання та досягнуті результати, стосунки з 
оточуючими, рівень фізичного розвитку та щоденної 
фізичної активності, самопочуття, частота звернень у 
лікувальні установи, матеріальний стан, психологіч-
ний стан (рівень тривожності, наявність депресій), 
потреба у послугах охорони здоров’я чи соціальних 
служб, можливості удосконалення професійної май-
стерності чи отримання певного академічного ступе-
ня, матеріального становища. 

Варто зазначити, що часто причиною виникнен-
ня захворювань, а отже і невисокої якості життя, є не 
тільки відсутність суспільної підтримки чи несприят-
лива екологічна ситуація, але й низький рівень рухо-
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вої активності. Так від 43,3 до 87,8 % населення країн 
Європейського Союзу та 55 % жителів США – фізич-
но неактивні [7]. На біологічному рівні гіподинамія 
вже через 2 тижні проявляється у зменшенні м’язової 
сили, а через 3 місяці на 60 % знижується активність 
окиснювальних ферментів. Респонденти, які у віль-
ний час не займалися фізичною активністю, у 3,6 ра-
зів частіше порівняно із фізично активними одноліт-
ками, скаржилися на стан здоров’я та могли згадати 5 
і більше днів із поганим самопочуттям; у них був у 2,5 
рази вищий рівень незадоволеності життям. Результа-
ти таких досліджень показують чіткий взаємозв’язок 
не тільки між фізичним, але й психічним здоров’ям і 
фізичною активністю [6]. В осіб, які у вільний час не 
ведуть фізично активний спосіб життя, рівень HRQOL 
низький. Доведено, що оптимальний руховий режим 
та додаткова фізична активність є чинниками, які без-
посередньо покращують HRQOL. Регулярна фізична 
активність допомагає попередити не тільки серцево-
судинні захворювання, діабет другого типу, онкозах-
ворювання, гіпертонію, остеопороз, ожиріння, але й 
поліпшує інтелектуальні можливості [13], пом’якшує 
симптоми депресії, знижує тривожність, підвищує са-
мооцінку стану здоров’я [8, 11].

Так A. Шибата обстежив 1 211 чоловіків і жінок 
віком від 20 до 59 років та проаналізував взаємозв’язок 
між фізичною культурою, здоров’ям і якістю життя. 
Дослідник вивчав фізичний та психологічний стан 
здоров’я, рівень тілесного болю, власне сприйняття 
стану здоров’я, стосунки з оточуючими. Виявлено, 
що особи, які дотримувалися рекомендованих 
норм фізичної активності, незалежно від віку чи 
соціально-економічного статусу, оцінювали стан 
свого здоров’я як високий [19]. Кількість осіб, які 
дотримувалися рекомендованого рівня фізичної 
активності та зазначили 14 і більше “нездорових” 
днів упродовж місяця, була нижчою порівняно із 
кількістю респондентів, які не дотримувалися таких 
рекомендацій [1, 8]. 

T. Пуетз виявив тісний взаємозв’язок між фізичною 
активністю і життєлюбністю, що також є однією із 
важливих компонентів якості життя [17]. 

Напружена розумова діяльність студентів часто су-
проводжується обмеженням фізичної активності. Не-
достатня м’язова робота негативно впливає на функці-
ональний стан організму та працездатність, погіршує 
здоров’я. Відповідно до соціологічних опитувань від 
44 до 71 % молодих людей, які проживають у країнах 
ЄС та 36 % у США, займаються фізичною активністю 
менше 60 хвилин на тиждень. Хорошу фізичну форму 
і витривалість часто розглядають як необхідні для ви-
сокої якості життя молоді. Ці характеристики інколи 
порівнюють із опірністю до захворювань. Добре відо-
мо, що гіподинамія та малорухливий спосіб життя є 
причиною розвитку різноманітних деформацій хреб-
та, послаблення м’язів черевного пресу. Так, студенти, 
які оцінювали якість свого життя як невисоку показа-
ли низькі результати у бігу на 600 м та дотримувалися 
малорухливого способу життя [15]. Фізично активні 
студенти частіше беруть участь у різних суспільних 

подіях розважального характеру, ця група респонден-
тів характеризується також і високою якістю життя. 
Показано, що молодь із хорошим станом м’язів преса 
має високі показники якості життя.

Широко досліджують вплив занять фізичною 
культурою й спортом на фізичну й розумову працез-
датність студентів вищих навчальних закладів. Вияв-
лено, що систематичні заняття фізичною культурою 
та спортом допомагають студентам швидше “пере-
микати” увагу з одного виду діяльності на інший, що 
сприяє підвищенню працездатності. У студентів, які 
регулярно займаються ранковою гімнастикою, пра-
цездатність значно вища і зберігається довше на висо-
кому рівні, порівняно із тими, хто ранкову гімнастику 
не виконує. Показано, що фізична активність трива-
лістю 20–30 хвилин посилює когнітивні процеси у 
школярів і студентів коледжу, а після 50 хвилин за-
нять фізичною культурою студенти краще засвоювали 
навчальний матеріал з математики [12]. 

Цікавим є дослідження впливу спеціалізованої 
освіти та рівня рухової активності на якість жит-
тя польських студентів [16]. У спостереженні взяли 
участь 396 осіб із середнім віком – 20,5 років, які 
навчалися на різних факультетах. Виявлено, що сту-
денти факультетів фізичної культури, фізіотерапії, 
туризму та рекреації мали не тільки краще здоров’я, 
але й високу якість життя, а також вищу опірність до 
стресів і депресій, пов’язаних із значним розумовим 
навантаженням, порівняно зі студентами факульте-
тів польської чи англійської філології. У студентів 
фізкультурно-оздоровчого напряму основні принци-
пи підвищення якості життя закладені в академічних 
програмах, а це сприяє глибокому розумінню впливу 
способу життя та рівня рухової активності на якість 
життя.

Отже, високу якість життя студенти пов’язують з 
оптимальним фізичним та емоційним станом, відчут-
тям своєї фізичної та психоемоційної привабливості, 
комунікабельністю, хорошим самопочуттям, відсут-
ністю депресій, можливістю брати участь у різних 
соціальних заходах, високими адаптивними можли-
востями, працездатністю, відсутністю захворюванос-
ті й хворобливих відчуттів, швидким і повноцінним 
перебігом процесів відновлення після розумової ді-
яльності, визначеним співвідношенням маси тіла і 
росту тощо. Чинником, який безпосередньо впливає 
на перелічені компоненти моделі якості, є фізична 
активність. Тому оцінювання якості життя студентів 
доцільно проводити з урахуванням рівня їх фізичної 
активності за алгоритмом, зображеним на рис. 1. На 
першому етапі досліджень встановлюють вік, стать, 
сімейний стан, матеріальне становище, освіту бать-
ків, житлові умови респондентів. Другий етап дозво-
лить вивчити низку об’єктивних показників, таких як 
фізичний стан, рівень фізичного розвитку, фізичну 
підготовленість, функціональні можливості респон-
дентів, розподіл студентів за медичними групами, 
частоту звернення у лікувальні установи, емоційний 
і ментальний стан опитуваних. Для дослідження 
суб’єктивних показників якості життя (третій етап) ми 
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Рис. 1. Алгоритм оцінювання якості життя студентів
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Аналіз впливу досліджуваних чинників (наприклад,

фізичної активності) на якість життя

2. Дослідження об’єктивних показників

Результати антропометрії
Фізичний стан респондентів

а

Ментальний стан респондента 
(опитувальник SOC-29)  

с  

Частота звернень респондента 
у лікувальні установи
Належність до певної медичної 
групи

Рівень фізичної активності
(опитувальник IPAQ)

b  d  

3. Дослідження суб’єктивних показників

         ...   …   …         

Фізична активність
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рекомендуємо використовувати опитувальник SF-36, 
який згідно з деякими науковими публікаціями, є най-
більш вдалим для оцінювання якості життя саме сту-
дентів [16]. SF-36 має високу валідність, є коротким, 
відповіді на запитання може давати сам респондент 
або збирати дослідник. Суб’єктивна оцінка фізично-
го стану респондента складається із таких параметрів 
– фізичного функціонування, фізичного стану, рівня 
тілесного болю, загального стану здоров’я. При ви-
вченні соціального і психічного здоров’я враховують 
ментальне здоров’я та емоційний стан респондента, 
його соціальні зв’язки та життєлюбність (енергій-
ність, жвавість).

Висновки.
Встановлено, що компонентами якості життя 1. 
студентів є різнорівневі чинники: об’єктивні 
(рівень фізичного розвитку та щоденної фізичної 
активності, матеріальний стан, можливість удоскона-
лювати професійну майстерність чи отримати певний 
академічний ступінь тощо) та суб’єктивні (само-
почуття, ступінь задоволення власним життям, 
оптимізм, відчуття щастя, поставлені завдання та 
досягнуті результати, стосунки з оточуючими 
тощо).

З’ясовано будову моделі якості життя студентів.2. 
Запропоновано алгоритм оцінювання якості жит-3. 
тя студентів, який полягає у врахуванні рівня їх 
фізичної активності.

Подальші дослідження пов’язані із вдоскона-
ленням навчальних програм з фізичного виховання 
для студентів вищих навчальних закладів України, 
з’ясуванням їх впливу на рівень фізичної активності 
і благополуччя студентської молоді.
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Інноваційні умови професійно – прикладної  
фізичної підготовки студентів – судноводіїв

Подлесний О.І.
Київська державна академія водного транспорту

Анотації:
Розглянуті організаційні та методич-
ні умови здійснення  професійно-
прикладної фізичної підготовки 
студентів-судноводіїв з врахуван-
ням стимулювання їх мотивації до 
фізичного самовдосконалення. 
Метою дослідження є виявлення 
організаційно – педагогічних умов 
професійно – прикладної фізичної 
підготовки студентів – судноводіїв 
для підвищення їх функціональ-
ного стану та спеціальної фізичної 
підготовки. Застосовувались ме-
тоди антропометричних вимірів, 
функціональних проб, тонометрії, 
пульсометрії, рухових тестів та ма-
тематичного аналізу. В дослідженні 
прийняли участь 70 студентів віком  
17 – 18 років. Встановлено, що ор-
ганізаційні та педагогічні умови на-
правлені на підвищення створення 
необхідності фізичного самовдос-
коналення позитивно впливають 
на розвиток спеціальних фізич-
них якостей, що являються базо-
вими для професійної діяльності 
студентів–судноводіїв.

Подлесный А.И. Инновационные условия 
профессионально-прикладной физичес-
кой подготовки студентов-судоводителей. 
Рассмотрены организационные и методичес-
кие условия осуществления профессионально 
– прикладной физической подготовки студен-
тов – судоводителей с учетом стимулирова-
ния их мотивации к физическому самосовер-
шенствованию. Целью исследования явилось 
определение организационно – педагогичес-
ких условий профессионально – прикладной 
физической подготовки студентов – судново-
дителей для повышения их функционального 
состояния и специальной физической подго-
товки. Применялись методы антропометри-
ческих измерений, функциональных проб, то-
нометрии, пульсометрии, двигательных тестов 
и математического анализа. В исследовании 
приняли участие  70 студентов в возрасте 17 
– 18 лет. Установлено, что организационные 
и педагогические условия направленные на 
повышение создания необходимости физи-
ческого самосовершенствования положи-
тельно влияют на развитие специальных фи-
зических качеств, являющихся базовыми для 
профессиональной деятельности студентов 
– судноводителей.

Podlesny A.I. Innovative conditions 
of professionally applied training 
for maritime-students. The author 
considers organizational and meth-
odological terms of implementation 
of professional and applied physical 
training for maritime students subject 
to their motivation to physical self-per-
fection. The purpose of the research 
is to define organizational and peda-
gogical terms for professional and 
applied physical training of maritime 
students to improve their physical 
condition and special physical attain-
ment. The applied methods were: 
anthropometric metrology, functional 
probes, tonometry, pulsometry, motion 
tests and mathematical analysis. 70 
students of 17-18 years participated in 
the research. It was determined that 
organizational and pedagogical terms 
directed on acceleration of making 
necessary for students to self-improve 
physically, positively impact on devel-
opment of special physical state that 
are fundamental for professional ac-
tivities of maritime students.

Ключові слова:
професіограма, судноводії, само-
вдосконалення, самоконтроль, 
професійно-прикладні уміння та 
навики.

профессиограмма, судноводители, са-
мосовершенствование, самоконтроль, 
профессионально-прикладные умения и 
навыки.

professiogram, maritime-students, 
self-perfection, self-control, profes-
sional applied ability and skills.

Вступ.1

Рішення задач ППФП здійснюється в загальній 
системі фізичного виховання у вищих навчальних за-
кладах, і їхня конкретизація залежить від специфіки 
професійної діяльності. Існує цілий ряд професій, які 
пред’являють підвищені вимоги до психофізіологіч-
них і функціональних особливостей організму люди-
ни, які пов’язані з екстремальними ситуаціями, небез-
печними не тільки для її життя, але і для оточення. 
Це професії льотчика, водія автомобільного і водного 
транспорту й ін. Допуск до освоєння такими професі-
ями здійснюється тільки після спеціальної медичної 
комісії, яка визначає стан здоров’я і відсутність проти-
показань до заняття даною професійною діяльністю. 
У цивільних ВНЗ відсутня діагностика професійної 
придатності абітурієнтів, і зарахування здійснюється 
основі задач вступних іспитів. Тому, виникають осо-
бливі складнощі в професійній підготовці студентів, 
що мають різні психофізіологічні характеристики, які 
сприяють або гальмують процес навчання.

В основі змісту ППФП лежить професіограма, що 
має, як правило, описову характеристику професійної 
діяльності, в якій відбиваються її особливості, основні 
дії, операції, їхня послідовність і взаємообумовленість, 
необхідна спеціальна підготовка, що вимагає знань і 
необхідних навичок, особливості режиму праці і від-
починку, санітарно – гігієнічні умови, характерні пси-
хофізичні стани (монотонність, стомлення, емоційна 
напруженість й ін.) технологічні аспекти професійної 
діяльності, устаткування і фізична тяжкість праці.
© Подлесний О.І., 2011

Описова характеристика професіограм, як прави-
ло, представлена в кваліфікаційній характеристиці 
випускника – фахівця, проте в ній відсутні кількісні 
оцінки психофізіологічних якостей професійної ді-
яльності, що і є завданням наукових досліджень у 
конкурентній професії.

Сформовані загальні завдання ППФП:
цілеспрямований розвиток фізичних здібностей, які • 
є специфічними для даної професії;
виховання професійно важливих для даної діяль-• 
ності психічних якостей  (вольових, оперативного 
мислення, концентрації уваги, емоційної стійкості, 
швидкості сприйняття);
формування і вдосконалення професійно – приклад-• 
них умінь і навиків, пов’язаних з особливими умо-
вами майбутньої професійної діяльності;
підвищення стійкості організму до дії несприят-• 
ливих умов професійної діяльності  (гіподинамія, 
висока або низька температура, перепади темпера-
тури, перебування на великій висоті, дія токсичних 
препаратів, дія різного роду опромінювання);
придбання спеціальних знань для успішного оволо-• 
діння практичним розділом ППФП і використання 
придбаних умінь і навиків в професійній діяльності.

Як правило, спрямованість і співвідношення засо-
бів ППФП дослідники визначають теоретично [4, 7].

Загальні завдання і весь процес ППФП у ВНЗ роз-
раховані на усередненого студента без урахування 
його індивідуальних особливостей, не говорячи вже 
про його професійну придатність або непридатність 
до даної професії.
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Індивідуальність розглядається вченими [3, 6] як 
система, що володіє цілісністю і автономністю. Ціліс-
ність індивідуальності можна розуміти тільки з позиції 
діяльнісного  підходу. Різні індивідуальні особливос-
ті, властивості інтегруються,  сплавляються   в діяль-
ності. Діяльність будується на основі пізнання влас-
тивостей її предмету та індивідуальних особливостей 
самого суб’єкта діяльності. В період становлення ді-
яльності суб’єкта проявляє активність, направлену на 
предмет діяльності, на пізнання  і « настройку » своєї 
індивідуальності на майбутню діяльність. Цей процес 
самопізнання і самосвідомість в діяльності і є осно-
вою утворення внутрішньо активного «Я» особи лю-
дини  [3].

Індивідуальний стиль діяльності людини може 
формуватися за наявності позитивного мотиву до дії 
[ 1,2 ].

Під індивідуальним стилем В.С. Мерлін [6] ро-
зуміє закономірно організовану систему операцій 
діяльності, значущо пов’язану з певними нейроди-
намічними і психодинамічними властивостями, що 
є найбільш ефективною для досягнення об’єктивно 
цінного результату діяльності. У процесі розвитку ді-
яльності відбувається тонка координація, компенсація 
, пристосування дій, операцій і їхньої послідовності 
до індивідуальних особливостей працівника, що може 
забезпечити досягнення однакових результатів людь-
ми з різними індивідуальними властивостями.

В індивідуальності виділяються соціальні і біоло-
гічні аспекти. Під соціальним аспектом індивідуаль-
ності розуміють властивості, в розвитку яких доміну-
ють соціальні чинники, під біологічним – біологічно 
детерміновані особливості [5, 8].

В.С. Мерлін [6] конкретизує рівні індивідуальнос-
ті: біохімічний, соматичний, нейрофізіологічний, осо-
бистий і рівень соціального статусу.

Сукупність діяльностей особи можна розгляда-
ти з погляду її емоційно – динамічних особливостей 
темпераменту, джерел мотивів, потреб – мотиваційна 
сфера особи, ставлення до різних сторін діяльності – 
властивості характеру.

Нейрофізіологічний рівень відображає функціо-
нування структур і систем мозку, що включаються у 
функціональні системи, і до нього відносяться влас-
тивості нервової системи. Рівень поведінки і діяль-
ності є вищим, на якому крім фізіологічних і психо-
фізіологічних закономірностей, діють закономірності 
соціальні [3].

При всій неповторності індивідуальності існують  
типологічні якості особи, властиві певним групам 
осіб. Тому виділяють типологічні підходи до дослі-
дження індивідуальності, які дозволяють побудувати 
прогнозні моделі засобів дії,  виховання і розвитку 
професійно важливих якостей для здійснення успіш-
ної виробничої  діяльності спеціаліста. 

Дослідження виконано в рамках теми 3.1.8.3. 
«Теоретико-методичні основи професійно-прикладної 
фізичної підготовки студентів вищих навчальних за-
кладів» зведеного плану науково-дослідної роботи у 
галузі фізичної культури і спорту на 2006-2010 р.р.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою досліджень було визначення організаційно-

педагогічних умов професійно – прикладної фізичної 
підготовки студентів – судноводіїв, для підвищення 
їхнього функціонального стану та спеціальної фізич-
ної підготовленості.

Методи і організація дослідження. Використову-
вались методи антропометричних вимірювань, функ-
ціональних проб, тонометрії, пульсоментрії, рухових 
тестів, математичного аналізу. У дослідженні взяли 
участь 70 студентів І курсу Київської державної ака-
демії водного транспорту.

Результати дослідження.
Попередні дослідження в констатуючому експе-

рименті дозволили виділити певні взаємозв’язки  між 
мотивацією досягнення і властивостями ВНД, що дає 
нам можливість розробити підходи, визначити засо-
би й організаційно – методичні умови їх реалізації в 
навчальному процесі фізичного виховання в КДАВТ 
для формування мотивації до освоєння професії суд-
новодія.

Одним із важливих чинників вироблення індивіду-
ального стилю діяльності  студента є усвідомлення мети 
діяльності і досягнення її результатів шляхом саморегу-
ляції  своєї поведінки за рахунок внутрішніх мотивів і 
зовнішніх стимулів, які створюються викладачем.

В процесі дослідження був поставлений ряд за-
вдань:

розробити організаційно – методичні умови для • 
формування мотивації студентів на      професійно 
– прикладну підготовку в процесі фізичного вихо-
вання;
сприяти підвищенню свідомої і активної діяльності • 
студентів з фізичного самоудосконалення в процесі 
самостійних занять;
розробити оптимальне співвідношення засобів ОФП • 
і ППФП на заняттях з фізичного виховання;
перевірити ефективність розроблених підходів.• 

При розробці організаційно – методичних умов 
для формування мотивації студентів на професійно 
прикладну підготовку в процесі фізичного виховання 
використовувалися всі урочні і неурочні форми за-
нять, а також між предметні зв’язки.

Форми занять і їх зміст. На лекційному занятті 
з фізичного виховання студентів І курсу ознайомлю-
вали з професіоргамою фахівця судноводія, з тим 
психофізичними якостями, які забезпечують успішне 
оволодіння професійними навиками. Давалася інфор-
мація про способи діагностики загальної і спеціальної 
фізичної підготовленості і методичні матеріали за їх-
нім визначенням і оцінкою.

На практичних заняттях з фізичного виховання 
студентів тестували рівень загальної і спеціальної 
підготовленості, вимірювальні процедури за визна-
ченням функціонального стану проводили в медичній 
частині у вільний від занять час, а вимірювання роз-
мірів обхватів тіла студенти здійснювали самостійно.

На заняттях  інформатики студенти використову-
вали комп’ютерну програму з діагностики психофізі-
ологічного стану.
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У позаучбовий час студенти самостійно розрахо-
вували нормативи фізичної підготовленості і оціню-
вали свій фізичний стан, визначаючи відмінність його 
показників від встановлених норм.

Як організовані заняття в поза навчальний час сту-
дентам пропонувалися на вибір: секції з плавання, 
легкої атлетики, бодібілдингу, баскетболу.

На практичних заняттях з фізичного виховання 
давалася інформація про зміст і методику складання 
індивідуальних програм самостійних занять.

У квітні місяці проводилася студентська науково 
– методична конференція з фізичного виховання, де 
студенти виступали з доповідями щодо аналізу ди-
наміки результатів своєї фізичної підготовленості, а 
також результатів анкетування мотиваційних чинни-
ків навчання у вузі і ставлення до організації процесі 
фізичного виховання.

У травні проводилися змагання з різних видів 
спорту і комплексу ОФП.

Для самостійної роботи студентів були розроблені 
рекомендації з діагностики фізичного стану і ППФП 
та індивідуальний паспорт професійно – прикладної 
фізичної підготовленості студента.

На початку навчального року проводилося анкету-
вання студентів, визначення схильності до професійної 
діяльності і ПД ( потреби досягнення), в кінці навчаль-
ного року визначалась інтенсивність мотивації (ПД).

Для підвищення свідомості і активності студентів, 
спрямованих на фізичне самовдосконалення, викорис-
товувалася самооцінка їхньої ППФП. Студентам нада-
валась самостійність у заповнені «Паспорта ППФП», 
розрахунку нормативів і зіставленні своїх результа-
тів з ними. Для підвищення мотивації оцінка фізич-
ної підготовленості здійснювалася не за абсолютним 
результатом, а за приростом у балах за методикою  
Т.Ю.Круцевич (2001) у нашій модифікації (таб.1).

Результати оцінки фізичної підготовленості в кінці 
ІІ семестру вивішувалися на інформаційному стен-
ді біля кафедри фізичного виховання, де навпроти 
прізвища студента виставлялася оцінка в балах і за-
крашувалася у відповідний колір – «зелений» – залік; 
«оранжевий» – залік і попередження; «червоний» – не 
залік. Студенти самі проводили цю оцінку, а викладач 
тільки перевіряв її об’єктивність за наслідками тесту-
вання в протоколах.

Всім студентам давалася установка на досягнен-
ня нормативного рівня розвитку загально фізичних 
і ПП фізичних якостей, що забезпечують загальний 
безпечний рівень фізичного здоров’я й успішне ово-
лодіння професійними навиками судноводія, тобто 
мета у всіх студентів була одна, а ось засоби і фор-
ми занять фізичними вправами, руховий режим були 
різними. Студентам самим надавалося право вибору 
(позаурочних форм занять) чи то організованих, чи са-
мостійних. Вони робили записи в «Паспорті ППФП» 
кожний семестр. Деякі студенти вважали, що їм до-
сить обов’язкових 2-х разових занять з фізичного ви-
ховання на тиждень, але після І семестру, побачивши, 
що прогрес досягнень вельми низький, починали від-
відувати секційні заняття. Ті студенти, які обмежува-

лись  самостійними заняттями типу ранкової зарядки, 
починали розробляти індивідуальні програми трену-
вальних занять.

Окрім цього, при комп’ютерній  діагностиці психо-
фізіологічних властивостей нервової системи склався 
портрет типологічних особливостей темпераменту, 
який допомагав пізнати себе, краще розібратися в сво-
їх рисах характеру і визначити індивідуальний стиль 
поведінки як в повсякденних, так і екстремальних си-
туаціях.

Розробка оптимального співвідношення засобів 
фізичного виховання. Для визначення співвідношен-
ня засобів фізичного виховання ми провели факторний 
аналіз тестування фізичної підготовленості студентів 
І курсу (табл.2). Факторний аналіз допомагає виді-
лити провідні компоненти фізичної підготовленос-
ті, які властиві даному контингенту досліджуваних 
осіб. Такий метод використовувався в дослідженнях 
А.Я.Іващенко (1989), Л.В.Волкова, Т.Ю. Круцевич 
(2001), Т.І. Лощицької (2006),  Н.Я.Бондарчук (2006) 
при визначенні співвідношення засобів фізичного ви-
ховання.

До першого фактору з максимальним ваговим на-
вантаженням (20%) увійшли змінні, що характери-
зують плавальну підготовленість. Це плавання 25м 
(0,93), 50м (0,94), 100м ( 0,88 ), 500м. ( 0,46 ), 12хв. 
(-0,69 ) і пірнання ( -0,38 ). По такому взаємозв’язку 
змінних можна судити про те, що студенти І курсу 
краще пропливають короткі дистанції 25м, 50м, 100м, 
і гірше 500м. Виникає складність у пірнанні і трива-
лому плаванні 12 хв. 

До другого фактора практично з однаковими ваго-
вими навантаженнями увійшли змінні бігу на 100 – 0м 
(-0,73), бігу на 100м (-0,7) і відповідно, їхні індекси ви-
тривалості і швидкості, а також човникового бігу. Фак-
тор можна позначити як «витривалість і швидкість».

Третій фактор виділив стрибок у довжину (0,92), 
швидкісний-силовий індекс (0,88) і загальну оцінку 
фізичної підготовленості (0,64), що свідчить про пев-
ний внесок швидкісно – силових якостей у загально 
– фізичну підготовленість. Інтерпретуємо  його як 
«швидкісно – силовий».

Четвертий фактор об’єднав змінні, що характери-
зують м’язову силу рук – це підтягування на перекла-
дині  (0,75), згинання і розгинання рук в упорі лежа-
чи (0,83) і черевного пресу (0,73). Від розвитку сили 
знаходяться в прямій залежності результати пірнання 
(0,65) і проливання відстані за 12 хв. (0,53). Називає-
мо цей чинник «м’язова сила».

П’ятий фактор виділив зміну віку (0,87) й індекс 
витривалості (-0,60), такий взаємозв’язок саме і свід-
чить, що чим старший першокурсник, тим гірше у 
нього розвинена витривалість, оскільки поступають 
до інститутів абітурієнти не тільки відразу після шко-
ли, а й через рік, два, тири після її закінчення, а зна-
чить ці роки вони  найчастіше не були включені в про-
цес фізичного виховання.

Співвідношення засобів фізичного виховання в 
програмі підготовки студентів І курсу представлено в 
таблиці 3.  
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Таблиця 1
Диференційована система прогресу (за 20-бальною шкалою)  протягом  навчального року.

Початковий рівень ФП
Якісна оцінка прогресу фізичної підготовленості

Достатня середня Низька 
Низький і нижче середнього 12 і вище 11-10 Нижче 10
Середній 10 і вище 9-8 Нижче 8
Вище середнього 6 і вище 5-4 Нижче 4
Високий Утримання високого 

рівня
Зниження на 1-2 

бали
Перехід на рівень 

нижчий

Таблиця 2
Факторна матриця основних компонентів фізичної підготовленості студентів І курсу  

при веримаксному обертанні

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5
Вік 0,04 0,09 0,28 0,03 0,87
Біг 1000м,з 0,32 -0,73 -0,01 -0,06 0,33
Індекс витривалості 0,07 0,70 0,15 0,02 -0,60
Біг 100 м,з 0,04 -0,71 -0,44 -0,12 -0,18
Індекс витривалості 0,11 0,74 0,37 0,10 0,19
Стрибок у довжину -0,06 0,12 0,92 -0,07 0,10
Швидкісно – сило-
вий індекс 0,05 0,21 0,88 -0,33 0,20
Оцінка, бал 0,20 0,59 0,64 0,05 -0,27
Човниковий біг 4х9 -0,10 -0,74 0,02 -0,26 -0,12
Підтягування 0,06 0,18 0,41 0,75 -0,17
Згинання рук -0,11 0,15 0,02 0,83 0,07
Підйом в сід -0,27 0,05 -0,12 0,73 0,23
Пірнання, м -0,38 0,06 -0,02 0,65 -0,37
25 м,с 0,93 0,03 -0,07 -0,16 0,04
50 м,с 0,94 0,11 -0,09 -0,05 -0,07
100 м,с 0,88 0,02 0,17 -0,32 0,12
500 м,с 0,46 -0,12 0,23 -0,70 0,02
12 хв.,м -0,69 0,17 -0,18 0,53 0,05
Expl.Var 3,62 3,14 2,77 3,22 1,68
Prp.Totl 0,20 0,17 0,15 0,18 0,09

Таблиця 3
Співвідношення засобів фізичного виховання студентів І курсу

№ п/п Назва чинника Дисперсійний внесок % Загальний внесок%
1 Плавальна підготовка 20 25
2 Витривалість 8,5 11
3 Швидкість 8,5 11
4 Швидкісно-силові якості 15 19
5 Сила 18 23
6 Координація 9 11

79% 100%

Таблиця 4
Порівняльний аналіз морфо функціональних показників студентів контрольної і експериментальної груп на 

початку та наприкінці навчального року (Мх ± Sx)

Найменування 
показників

Контрольна група (n = 32) Експериментальна група (n = 38)
Початок 
навч. р.

Кінець 
навч. р. Δх Р1,2 Початок 

навч.р.
Кінець 
навч. р. Δх Р1,2

Довжина тіла, см 177,2±2,3 177,3±2,6 0,1 >0,05 178,0±3,1 178,3±2,9 0,3 >0,05
Маса тіла, кг 67,7±3,2 68±2,7 0,3 >0,05 62,2±2,8 66,2±2,3 4,0 <0,01
ЖЄЛ.л 3,9±0,3 4,2±0,4 0,3 >0,05 4,0±0,4 4,4±0,3 0,4 <0,05
МТ,г/ДТ,см 379,5±12,6 382,3±13,1 2,8 >0,05 371,3±11,9 374,2±14,0 2,9 >0,05
Сила прав.,кг 44,8±1,3 45,8±1,7 1,0 >0,05 45,3±2,1 49,1±2,6 3,8 <0,01
Сила лів.,кг 38,9±2,4 39,6±2,1 0,7 >0,05 40,1±3,2 43,6±3,3 3,5 <0,05
Силов.індикс.,% 65,3±1,8 68,3±2,1 3,0 >0,05 72,2±2,3 74,1±1,9 1,9 <0,05
АТ сист.,мм.рт.ст. 120,2±3,3 118,8±3,8 -1,4 >0,05 119,0±4,5 118,1±4,9 -0,9 >0,05
АТ діаст.,мм.рт.ст 74,8±3,7 74,1±4,2 -0,7 >0,05 76,6±3,6 76,5±4,1 0,1 >0,05
ЧССспок.,уд.хв.-1 72,6±4,4 69,0±4,5 3,6 >0,05 77,1±3,8 70,5±3,5 -6,6 <0,001
Інд.Робінсона 87,5±2,8 31,2±3,1 -6,3 >0,00,1 92,4±2,9 83,2±3,4 -9,25 <0,001
Інд.руфьє 7,1±0,2 6,6±0,4 -0,5 >0,05 9,7±0,4 6,8±0,4 2,9 <0,001
Проба Генчі,с 23,6±1,7 25,0±2,1 1,4 >0,05 24,1±1,5 41,2±2,7 17,1 <0,001
Життєв.інд.,% 59,4±3,2 62,5±2,8 3,1 >0,05 59,2±2,7 64,0±3,1 4,8 <0,01
Інд.фіз.,здор. 8,2±0,9 9,7±0,8 1,5 >0,05 7,1±0,8 9,7±0,9 2,6 <0,001
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Для перевірки ефективності розроблених нами 
підходів був проведений порівняльний педагогічний 
експеримент, в якому взяли участь студенти І курсу 
спеціальності «судноводіння». Були сформовані 2 гру-
пи – контрольна і експериментальна. У контрольній 
група було 32 особи, в експериментальній – 38 осіб.

Загальними умовами навчально  – виховного про-
цесу в двох групах    були: 

заняття з фізичного виховання проводилися за базо-• 
вою програмою для ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації;
співвідношення засобів фізичного виховання різної • 
спрямованості відповідало експериментальному 
розрахунку;
для всіх студентів проводилася лекція з • 
характеристикою професіограми судноводія і вимог 
до розвитку спеціальних психофізичних якостей;
студенти брали участь в науковій конференції з • 
фізичного виховання;
участь у змаганнях з різних видів спорту і загальної • 
фізичної підготовленості.

Відмітні характеристики умов організації навчаль-
ного процесу з фізичного виховання в експеримен-
тальній групі:

наявність індивідуального паспорта професійно – • 
прикладної фізичної підготовленості студента і са-
мостійне його заповнення;
наявність методичних рекомендацій по тестуванню • 
фізичної підготовленості і розрахунку індивідуаль-
них нормативів;
виставляння проміжних оцінок за семестр;• 
виставляння оцінок за навчальний рік за прогресом • 
досягнень ФП;
наочно інформація про результати тестування фі-• 
зичної підготовленості із вказівкою досягнення на-
лежних норм;
написання рефератів з методики розвитку фізичних • 
якостей;
самостійне складання індивідуальної програми за-• 
нять фізичними вправами;
визначення типологічних особливостей ВНД і опи-• 
сова характеристика темпераменту;
експеримент проводився зі студентами І курсу з ве-• 
ресня по травень;

Порівняльний аналіз результатів дослідження 
морфо функціонального стану показників обох груп 
студентів на початку експерименту свідчить, що вони 
були майже однакові, хоча групи формувались за 
принципом випадкової вибірки (табл. 4).

Протягом року відмічалися достовірна зміни у де-
яких показниках в сторону поліпшення, як у контр-
ольній, так і експериментальній групах. Це стосується 
силового індексу, ЧСС у спокої, індексу Робінсона та 
індексу здоров’я, що свідчить про позитивний вплив 
занять з фізичного виховання на фізичний стан сту-
дентів. Однак якісні зміни більш інтенсивно виявля-
ються у студентів  експериментальної групи. У них 
достовірно збільшилась вага тіла (р<0,01) за рахунок 
м’язової маси, про що свідчать результати вимірюван-
ня обхватів плеча, стегна, гомілки, які наближаються 
до середніх стандартів. Збільшилась життєва ємність 

легенів на 400 мч, час затримки дихання в пробі Генчі 
майже в два рази (р<0,001), що позитивно вплинуло 
на результати тестування спеціальної фізичної під-
готовленості: довжина пірнання в експериментальній 
групі збільшилась з 16,5 м до 19,7 м, в контрольній з 
16,3 м до 17 м.

В експериментальній значно покращився індекс 
Робінсона (на 9,2 умовних од.) та індекс Руфьє (2,9 
умовних од.), хоча був гіршим, ніж в контрольній гру-
пі. Вочевидь це позитивно вплинуло на результат у 
плаванні за 12 хвилин, тому що кількість метрів збіль-
шилась на 40 метрів ( з 385 метрів до 426 метрів), а в 
контрольній групі тільки на 16 метрів (з 389 метрів до 
405 метрів).

Висновки.
Таким чином, організаційні і педагогічні умови 

навчально – виховного процесу фізичного виховання, 
спрямовані на підвищення свідомості щодо фізичного 
самовдосконалення, мотивації до організованих і са-
мостійних занять фізичними вправами за рахунок са-
моконтролю  свого фізичного стану позитивно впли-
нули на ефективність розвитку спеціальних фізичних 
якостей, які є базовими для професійно – прикладної 
фізичної підготовки студентів – судноводіїв.

Перспективою досліджень є розробка ППФП з 
використанням спеціальних тренажерів і інструмен-
тальних методик розвитку спеціальних координацій-
них здібностей.
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Характеристика научных исследований  
в спортивном скалолазании (обзор монографий) 

Седляр Ю. В.
Черниговский государственный институт экономики и управления

Анотации:
Представлен анализ монографий, в 
которых рассматривались вопросы 
подготовки спортсменов, специа-
лизирующихся в спортивном ска-
лолазании. Определена степень 
разработки различных теоретичес-
ких и практических аспектов  в этой 
сфере. К наиболее разработанным 
аспектам процесса подготовки в 
спортивном скалолазании относит-
ся раздел физической подготовки. 
Наибольшее количество рекомен-
даций направлено на освещение 
проблем силовой подготовки и 
выносливости. Развитию гибкости 
и координации уделяется меньше 
внимания. 

Седляр Ю. В. Характеристика наукових 
досліджень в спортивному скелела-
зінні (огляд монографій). Представлено 
аналіз монографій, в яких розглядались 
питання підготовки спортсменів, що спе-
ціалізуються в спортивному скелелазінні. 
Визначено ступінь розробки різноманіт-
них теоретичних та практичних аспектів у 
цій сфері. До найбільш розроблених ас-
пектів процесу підготовки у спортивному 
скелелазінні відноситься розділ фізичної 
підготовки. Найбільша кількість рекомен-
дацій направлено на просвіту проблем 
силової підготовки та витривалості. Роз-
витку гнучкості та координації приділя-
ється менше уваги.

Sedliar Yu.V. Characteristics of the sci-
entific researches in sport climbing 
(review of the monographs). It is pre-
sented analysis of monographs, in which 
considered the questions of preparation 
sport climbing athlete. It is defined the level 
of development of different theoretical and 
practical aspects in this sphere. For the 
most developed aspects of the process of 
preparation in sport climbing belong the 
categories of physical preparation. A great 
number of recommendations were direct on 
reporting of the problems of force prepara-
tion and endurance. For development of 
flexibility and coordination is belonging less 
attention.

Ключевые слова:
спортивное скалолазание, научные 
исследования, теория, методика.
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ry, methods.

Введение.1

Спортивное скалолазание, долгое время  суще-
ствовавшее в рамках альпинизма, относится к видам 
спорта, популярность которых в последние десятиле-
тия значительно возросла. Это вид, как соревнователь-
ный альпинизм на скалах, появился в СССР.  Первые 
в мире официальные соревнования по скалолазанию 
с конкретной программой, положением, правилами и 
призами были организованы Иваном Иосифовичем 
Антоновичем летом 1947 г. на скалах Домбая.  Со-
ревнования были посвящены 30-летию Советского 
государства. Инструкторам предстояло преодолеть 
две трассы индивидуального лазания, проложенные 
на Домбайском камне: одна трасса – подъём и спуск 
по 30-метровой скальной стене с верхней судейской 
страховкой, другая – 30-метровый траверс на неболь-
шой высоте. Результатом служило время прохождения 
каждой из трасс [9]. 

С тех пор  на протяжении нескольких десятилетий 
спортивное скалолазание интенсивно развивалось, 
приобрело международное признание. В 1997 году 
внутри UIAA (Международный союз альпиниcтских 
ассоциаций) была сформирована новая структура — 
ICC (Совет по скалолазанию) с целью предоставления 
скалолазанию значительной автономии и его обеспе-
чения необходимыми инструментами для дальнейше-
го развития. В 2006 г. на Генеральной ассамблее UIAA  
было принято решение о создании на базе ICC само-
стоятельной федерации спортивного скалолазания. 27 
января 2007 года во Франкфурте-на-Майне 48 нацио-
нальных федераций образовали Международную фе-
дерацию спортивного скалолазания (IFSC)[11].

В 2010 году скалолазание признано МОК как 
олимпийский вид спорта. Среди членов МОК за 
признание спортивного скалолазания олимпийским 
видом спорта высказались представители 42 стран, 
против — 24 при 2-х воздержавшихся. В то же вре-
мя 65 членов МОК высказались против включения в 
© Седляр Ю. В., 2011

олимпийские виды собственно альпинизма [8]. Таким 
образом, скалолазание может претендовать на вклю-
чение в программу Олимпийских игр. В соответствии 
с регламентом МОК, решение об олимпийской про-
грамме утверждается за  семь лет до начала Олимпиа-
ды. Например, будущее Игр 2020 года будет решаться 
на сессии МОК в 2013 году в Буэнос-Айресе  [6].

Спортивное скалолазание получило признание не 
только как соревновательный вид спорта, но также 
возросла его общественная роль, в связи с его вклю-
чением в школьную программу во многих странах, а 
также в специальные программы, которые разраба-
тываются для людей с ограниченными возможностя-
ми. Его стремительное развитие и распространение 
во всём мире доказывает, что этот вид спорта может 
стать новым альтернативным видом активного отдыха 
для людей всех возрастов [8].

Всё вышесказанное определяет необходимость бо-
лее внимательного отношения к развитию этого вида 
спорта в Украине. Следует отметить, что наша страна 
имеет определенные достижения в спортивном ска-
лолазании. На международных аренах украинские 
спортсмены выступают с 1993 г. В каждый нечетный 
год проводится чемпионат мира, а в четный год  чем-
пионат Европы, Кубок мира и молодежный чемпио-
нат – ежегодно. За эти годы наши скалолазы 9 раз ста-
новились чемпионами мира, 5 раз они побеждали на 
чемпионатах Европы. [2].

Следует отметить, что наиболее впечатляющие 
победы пришлись на девяностые и начало двухтысяч-
ных годов, после чего уровень спортивных достиже-
ний украинских спортсменов несколько снизился.  По 
всей видимости, причиной этого является недостаток 
материально технической базы, ограниченный ввиду 
этого контингент занимающихся и др. В настоящее 
время в Украине в восьми областях открыто всего 
лишь двенадцать отделений  ДЮСШ по скалолаза-
нию, а специальные стенды имеются только в Нико-
поле, Харькове, Киеве, Донецке, Днепропетровске, 
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Севастополе, Одессе. Устранение отмеченных недо-
статков требует участия государства и значительных 
финансовых и материальных средств. [7].

Одним из резервов повышения качества подго-
товки в спортивном скалолазании, не требующих 
значительных ресурсов является совершенствование 
научно-методического обеспечения тренировочного 
процесса. Первоначальное, поверхностное знакомство 
с теоретическими разработками в этой сфере показа-
ло, что наблюдается недостаток научно обоснованных 
рекомендаций, касающихся различных аспектов под-
готовки скалолазов, что и определило цель наших ис-
следований.

Работа выполнена в соответствии с  планом НИР 
кафедры физического воспитания Черниговского го-
сударственного института экономики и управления.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – дать общую характеристику состо-

янию научных исследований (монографий) в сфере 
спортивного скалолазания.

Задачи работы: сбор как можно большего количе-
ства литературных источников по теории и методике 
тренировки в спортивном скалолазании, их анализ в 
соответствии со сложившейся в теории спорта струк-
турой знаний, обобщение полученных данных, фор-
мулирование выводов.

Материал исследований: монографии, отражаю-
щие вопросы спортивного скалолазания.

Методы исследований: Анализ специальной 
научно-методической литературы в области спортив-
ного скалолазания.

Результаты исследований.
Результаты наших исследований мы позволили  

представить в следующей последовательности:
а) обзор монографий (представлен в настоящей пу-

бликации), 
б) обзор научных статей в соответствии со структурой 

знаний, сложившихся в отечественной специаль-
ной литературе [4] (будет изложен в последующих 
публикациях).
Конечно же, можно было бы не выделять моногра-

фии в отдельную категорию источников и анализиро-
вать их совместно со статьями по одинаковой мето-
дике. Однако мы посчитали  возможным действовать 
именно так, потому что монографии, являясь концен-
трацией знаний, более полно отражают совокупность 
представлений о том или ином явлении на определен-
ном  историческом этапе, а потому требуют индиви-
дуальной оценки.

Анализ монографий. Первое серьезное издание, в 
котором были отражены вопросы спортивного скало-
лазания, является работа И.И. Антоновича [1]. Давая 
ей общую оценку, отметим, что она соответствует 
периоду окончательного становления скалолазания 
как вида спорта, выходу его на мировую арену. Со-
ответственно, в  ней в большей степени представлена 
характеристика этого вида спорта и всего, что связано 
с проведением соревнований: положение и програм-
ма соревнований, места тренировок и соревнований, 
обеспечение безопасности, обязанности спортсмена-

скалолаза, оформление мест соревнований, методика 
проведения соревнований. Собственно подготовка 
скалолазов практически не рассматривается.

Впервые на достойном уровне вопросы спортив-
ной тренировки в скалолазании были представлены в 
работе А.Е. Пиратинского [3]. В ней наряду с общей 
характеристикой видов спортивного скалолазания, 
данных о подготовке трасс отражены физиологиче-
ские основы этого вида спорта, физическая и психо-
логическая подготовка, а также планирование и орга-
низация тренировки; отдельно рассмотрены средства 
тренировки скалолаза. Слабым местом этого издания 
является то, что оно, представляя опыт многолетней 
практической работы по подготовке скалолазов, не 
опирается на научные исследования. Хотя мы прекрас-
но понимаем, что требовать это от специалистов вида, 
который только-только прошел своё становление, пре-
ждевременно.  Кроме того, сложность использования 
рекомендаций данной монографии в настоящее время 
связана с тем, что она была написана во времена, ког-
да соревнования проводились на скальных массивах 
природного происхождения. В настоящее время ска-
лолазание окончательно перешло в спортивные залы, 
а потому многие положения тренировочного процесса 
просто-напросто не соответствует современным усло-
виям соревновательной деятельности.

Существенным шагом вперед в подготовке ска-
лолазов является монография зарубежных специали-
стов [12]. В ней отражены многие аспекты подготовки 
представителей этого вида спорта. Авторы останав-
ливаются на  технической, физической (все качества 
кроме быстроты), тактической, психологической 
подготовки, периодизации тренировочного процес-
са и некоторых половых особенностях в технике и 
тренировке. Как говорят сами авторы, книга рассчи-
тана на довольно квалифицированных спортсменов, 
желающих повысить свой скалолазный уровень, так 
что само собой разумеется, что возрастным особенно-
стям подготовки места в ней не нашлось. Несмотря на 
широкий круг вопросов, затронутых в этом издании, 
следует отметить, что представленные рекомендации 
являются обобщением опыта работы, а также  экстра-
поляцией знаний (особенно это касается физической 
подготовке и годичной периодизации), разработанных 
в рамках общей теории спорта, на спортивное скало-
лазание.  Как нам кажется, с точки зрения науки это не 
совсем корректно. Опять-таки, ещё одной из особен-
ностей монографии является то, что она предназначе-
на для лазания в естественных условиях. Скалодромы 
в данном случае рассматриваются как одно из техни-
ческих средств подготовки. В связи с этим некоторые 
из положений, изложенных в работе, не могут быть 
использованы современными скалолазами в трениро-
вочном процессе.

Весьма основательной в отношении освещения 
различных аспектов подготовки скалолазов являет-
ся фундаментальная работа Джонни Ламберти [5]. В 
ней, как и в предыдущей монографии, должным об-
разом (хотя и не так системно) отражены вопросы 
техники, развития физических качеств, некоторых 
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психологических особенностей скалолазания. Осо-
бенного внимания заслуживает её второй, практиче-
ский раздел. В нем представлено 123 упражнения с 
указанием характера их воздействия, степени слож-
ности, эффективности, травмоопасности, отмечены 
методические особенности их выполнения, а так же 
параметры нагрузки при их применении. Использова-
ние этих упражнений позволяет эффективно решать 
многие задачи специальной подготовки – как физи-
ческой, так и технической. Следует подчеркнуть, что  
данная монография, в отличие от предыдущих, ранее 
рассмотренных нами, в большей степени предназна-
чена для скалолазов, соревнующихся на скалодромах. 
В этом смысле она является наиболее адекватным 
источником информации для специалистов в данной 
сфере деятельности. Особенностью этой работы, как 
и вышеупомянутых, является то, что она предназна-
чена для квалифицированных спортсменов, а потому 
вопросы подготовки спортсменов на ранних этапах 
спортивного совершенствования остались не раскры-
тыми.

Еще одно из проанализированных нами значимых 
изданий [10], несмотря на приличный объем, содер-
жит всего лишь полтора десятка страниц информации 
относительно спортивного скалолазания (Глава 4). В 
этой главе только разделы «Энграмма» и «Полезные 
советы для тренировок», поместившиеся на одной 
странице, с полным правом могут претендовать на 
статус рекомендаций, относящихся к тренировочному 
процессу в спортивном скалолазании. В основном они 
касаются общих вопросов технической подготовки. 

Давая общую характеристику упомянутым выше 
монографиям, являющимся, на наш взгляд, не столько 
научными, сколько научно-популярными изданиями 
обратим внимание на следующие моменты:

среди аспектов спортивной тренировки наиболее • 
разработанным является раздел физической под-
готовки. Однако в его рамках имеется некоторая 
диспропорция. Весьма основательно представлены 
предложения по развитию силы и выносливости. 
Рекомендации по совершенствованию гибкость 
сведены к указанию средств при отсутствии мето-
дических условий их применения. Относительно 
координационных возможностей присутствуют 
общие рассуждения на предмет того, что их надо 
развивать, так как координация является основой 
техники, изложены физиологические основы фор-
мирования двигательных навыков, а вот методика 
совершенствования сводится к общему указанию 
о необходимости формирования энграмм без кон-
кретизации методики этого процесса. Как уже от-
мечалось ранее, развитию быстроты в указанных 
изданиях внимание не уделялось. По всей видимо-
сти, это связано с малым вкладом этого качества в 
достижение высоких спортивных результатов.
достаточно внимания уделяется технике скалола-• 
зания. Введено в обиход понятие «энграмма» (за-
фиксированные в сознании алгоритмы движений), 
которое в отечественной спортивной науке доселе 
не встречалось, но, возможно, закрепится.  К со-

жалению, в вопросах техники скалолазания среди 
специалистов не выработано однообразного под-
хода к структуре знания. Они едины только лишь в 
описание хватов и в упоминании, что лазить нужно 
преимущественно ногами, а не руками. В осталь-
ном каждый из них предлагает свой взгляд на со-
держание материала в рамках этого вопроса. Что 
касается процесса технической совершенствования, 
то у одних авторов он рассредоточен в физической 
подготовке [5], а у других имеет такое изложение, 
что больше походит на продолжение описания тех-
ники [12].
при описании психологических аспектов скалола-• 
зания также не просматривается системного взгля-
да на объект исследования. Каждый автор излагает 
то, что на его взгляд является более существенным. 
Единственной общей темой является то, что спор-
тсмен на соревнованиях по скалолазанию борется 
не столько со стеной, маршрутом и соперниками, 
сколько с самим собой;
имеющиеся рекомендации по тактике и тактиче-• 
ской подготовке единичны, фрагментарны и требу-
ют дальнейшей серьезной разработки, в том числе и 
по причине изменения её содержания в связи с по-
явлением соревнований на стандартной скоростной 
трассе, что исключает необходимость поиска вари-
антов прохождения маршрута; 
большинство вопросов построения различных • 
структурных образований тренировочного процес-
са рассмотрены поверхностно. Например, разминка 
представлена на должном уровне, а рекомендации 
по занятию в целом свелось к указанию оптималь-
ной последовательности задач, без учета параметров 
нагрузки при далеко неполном перечне возможных 
вариантов. Предложения по микроструктуре трени-
ровки представлены одним из возможных  вариан-
тов недельного цикла подготовки, на наш взгляд, да-
леко не единственным и не лучшим. Рекомендации 
по формированию мезо-  и макроструктуры опира-
ются на теорию периодизации Л.П. Матвеева, но из-
ложены в  повествовательной, научно-популярной 
форме, которая не даёт возможности полноценно 
воспользоваться ими при  планировании трениро-
вочного процесса скалолазов.
в отмеченных работах не разработаны абсолютно • 
или практически не разработаны многие положения, 
традиционно рассматриваемые в рамках системы 
знаний, сложившейся в отечественной спортивной 
науке [4]. Нами уже отмечалось отсутствие возраст-
ных аспектов подготовки: отбора и ориентации, со-
держания тренировочного процесса на различных 
этапах подготовки юных спортсменов. К неисследо-
ванным аспектам также следует отнести структуру 
соревновательной деятельности и структуру под-
готовленности, моделирование того и другого. Вне 
классификации и систематизации остались средства 
и методы подготовки. Как ни странно, абсолютно 
проигнорирован один из важнейших вопросов – 
контроль различных сторон подготовленности, тре-
нировочных и соревновательных нагрузок, а также 
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некоторые другие менее значимые составляющие 
процесса подготовки скалолазов.

Выводы.
1. Анализ монографий свидетельствует, что пробле-

мами спортивного скалолазания в настоящее время 
на должном уровне занимается ограниченный круг 
специалистов. Подавляющее количество информа-
ции, изложенное в них, в большей степени отно-
сится к периоду, когда соревнования проводились 
на естественных скальных массивах. В настоящее 
время ввиду окончательного перехода скалолазания 
в спортивные залы  и в связи с появлением сорев-
нований на стандартной скоростной трассе многие 
положения тренировочного процесса не соответ-
ствует современным реалиям соревновательной 
деятельности.

2. К наиболее разработанным аспектам процесса под-
готовки в спортивном скалолазании, имея ввиду 
тренировочные и соревновательные факторы, сле-
дует отнести раздел физической подготовки. В рам-
ках этого раздела наибольшее количество рекомен-
даций направлено на освещение проблем силовой 
подготовки и выносливости. Развитию гибкости и 
координации уделяется меньше внимания, а о бы-
строте вовсе не упоминается.

3. Вопросы технической, тактической, психологиче-
ской подготовки, периодизации тренировочного 
процесса, разработаны в несколько меньшей степе-
ни. Данные по этим разделам фрагментарны и не 
систематизированы.

4. К сторонам процесса подготовки, относительно ко-
торых нам в рассмотренных изданиях не удалось 
найти никаких данных или они минимальны, сле-
дует отнести: многолетнюю периодизацию трени-
ровочного процесса, включая отбор и ориентацию, 
структуру соревновательной деятельности и струк-
туру подготовленности, контроль подготовленно-
сти и нагрузок, моделирование.
Дальнейшее исследование будет направлено на 

уточнение состояния научных разработок в сфере 
спортивного скалолазания на основе анализа доступ-
ных нам в литературе и интернетпространстве науч-
ных статей и методических материалов.
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Прилучення студентської молоді до цінностей  
фізичної культури в процесі атлетичного тренування

Сичов С.О. 
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Анотації:
Розкриваються засоби і методи 
прилучення студентської молоді 
до цінностей фізичної культури в 
процесі атлетичного тренування 
на заняттях з фізичного вихован-
ня. У дослідженні приймали участь 
52 студенти. Розроблені рекомен-
дації впровадження педагогічних 
умов, використання швидкісно-
силових вправ, уміння визначати 
дозування навантаження у студен-
тів з різним рівнем фізичної під-
готовленості, методики розвитку 
силових якостей як у юнаків так і 
дівчат. Показано, що застосування 
атлетичного тренування на занят-
тях з фізичного виховання сприяє 
прилученню студентів до ціннос-
тей фізичної культури.

Сычёв С.А. Приобщение студенчес-
кой молодежи к ценностям физической 
культуры в процессе атлетической тре-
нировки. Раскрываются средства и методы 
приобщения студенческой молодежи к цен-
ностям физической культуры в процессе 
атлетической тренировки на занятиях физи-
ческим воспитанием. В исследовании прини-
мали участие 52 студента. Разработаны ре-
комендации по применению педагогических 
условий, использования скоростно-силовых 
упражнений, умению определять дозирова-
ние нагрузки для студентов с разным уров-
нем физической подготовленности, методики 
развития силовых качеств как для юношей 
так и девушек. Показано, что использование 
атлетической тренировки на занятиях по фи-
зическому воспитанию содействует приоб-
щению студентов к ценностям физической 
культуры.

Sychov S.O. Students’ inclusion to 
the value of physical culture during 
the process of athletic training. Means 
and methods of students’ inclusion to the 
value of physical culture, during the pro-
cess of athletic training on the classes 
of physical education are opened in this 
article 52 students took part in research. 
It is developed the recommendation for 
the application of pedagogical condi-
tions of use in the expressway strength 
and strength training, ability to determine 
dosing load for students with different 
level of physical background, methods of 
power properties development both for 
boys and for girls. It is shown that using 
of athletic training at the classes of physi-
cal education is contributing of students’ 
inclusion to the value of physical culture. 

Ключові слова:
засоби, методи, студенти, ціннос-
ті, атлетизм, тренування, фізична 
культура.

средства, методы, студенты, ценности, атле-
тизм, тренировка, физическая культура. 

means, methods, students, values, ath-
leticism, training, physical culture.

Вступ.1

Радикальні зміни нашого суспільства висову-
ють нові вимоги щодо підвищення рівня фізичного 
виховання у вищих навчальних закладах. У цьому 
плані важлива роль належить вихованню у студен-
тів фізичної культури, яка безпосередньо впливає на 
розвиток і становлення майбутніх фахівців. Від того, 
наскільки успішно викладачам вдається перебудува-
ти навчально-виховний процес і спрямувати його на 
активну позицію до занять фізичною культурою, на 
творче перетворення рухової активності, на самоу-
правління й саморегуляцію поведінки, багато в чому 
буде залежать розвиток і здоров’я студентської моло-
ді. Одним із важливих чинників виховання фізичної 
культури є атлетична підготовка студентської молоді, 
яка сприяє самовихованню, розвитку фізичних якос-
тей, залученню до систематичних занять фізичними 
вправами.

Результати аналізу літературних джерел теорії і 
практики фізичного виховання дають підстави для ви-
сновку, що на сучасному етапі ефективною формою 
прилучення студентської молоді до цінностей фізич-
ної культури є застосування атлетичного тренування. 
Це дає можливість для виховання фізичної культури 
студентів і на кожному етапі використовувати спеці-
альні, цілеспрямовані педагогічні впливи, засновані 
на враховані конкретних психофізіологічних можли-
востях студентів, рівнем фізичної підготовленості, а 
також зумовлені особливостями кожного тренуваль-
ного етапу. Наукове обґрунтування створення сучас-
них систем атлетичного тренування дали Воробйов 
А.Н. [2], Заціорський В.М. [4], Ефимов О.О. [3], Лапу-
тин А.Н. [5], Платонов В.Н. [7] та інші. Доведено, що 
силові вправи сприяють підвищенню рівня здоров’я, 
нарощуванню м’язової маси, корекції будови тіла, 
відновленню працездатності та формуванню фізичної 
© Сичов С.О. , 2011

культури студентської молоді в процесі фізичного ви-
ховання [3, 5].

Тема дослідження є складовою науково-дослідної 
роботи лабораторії фізичного розвитку Інституту 
проблем виховання НАПН України, дослідження 
виконано в рамках наукової теми: «Організаційно-
методичні основи фізичного виховання студентів у 
вищих навчальних закладах», державний реєстра-
ційний номер 0107U000271, що здійснювалась на 
кафедрі теорії та методики фізичного виховання На-
ціонального технічного університету України «Київ-
ський політехнічний інститут».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягає в удосконаленні засобів і 

методів прилучення студентів до цінностей фізичної 
культури у процесі атлетичного тренування. Реко-
мендації по застосуванню атлетичних вправ з різним 
рівнем фізичної підготовленості, методики розвитку 
силових якостей студентів.

В дослідженні було використано такі методи: ана-
ліз літературних джерел, тестування, експеримент.

Об’єктом дослідження були 52 студенти (експе-
риментальна група 24 студенти; контрольна 28 сту-
дентів) І-ІІ курсів денного навчання Національного 
технічного університету України «Київський полі-
технічний інститут».

Результати дослідження.
У експериментальному Національному технічно-

му університеті України «Київський політехнічний 
інститут» більше 1500 студентів відвідують заняття 
з атлетичного тренування. Це пов’язано з тим, що ат-
летичні вправи користуються великою популярністю 
у студентів. Тому першочергова роль у прилученні 
студентів до цінностей фізичної культури належала 
силовим вправам, які формували необхідну м’язову 
масу та функціонально забезпечували не тільки рухи 
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тіла, але й виробництво енергії. Використання на 
заняттях з фізичного виховання атлетичних вправ 
сприяло розвитку м’язової системи, яка забезпечува-
ла корсетну функцію всіх органів і систем організму 
студентів. Силові навантаження позитивно вплива-
ли на стан здоров’я, працездатність, витривалість, 
спритність, швидкість. Нами досліджено, що пси-
хоемоційні перевантаження, труднощі адаптації до 
умов життя студентів із недостатнім рівнем фізичної 
сили виникають у п’ять разів частіше, ніж у осіб з 
добре розвиненою м’язовою системою. Систематич-
ні силові навантаження є хорошим засобом стиму-
ляції адаптаційних механізмів організму, затримки 
процесів старіння. Використання у експерименталь-
ній програмі великої кількості силових і швидкісно-
силових вправ зумовлено прагненням юнаків мати 
хорошу будову тіла. Саме цей естетичний мотив є 
значно дієвішим стимулом для систематичних за-
нять і вихованням фізичної культури студентів, ніж 
навіть міркування щодо міцного здоров’я. Тому 
оптимальний рівень розвитку сили сприяв поперед-
женню захворювань, забезпечував  локомоторну  та  
енергоутворюючу  функцію  організму, а також був 
дієвим фактором прилучення студентів до цінностей 
фізичної культури. 

Заняття проводились згідно навчальної програми 
з фізичного виховання для студентів І-ІІ курсів ден-
ного відділення, де атлетичні вправи розпочинали 
з розминки всіх груп м’язів, до якої входили ходьба, 
повільний біг, гімнастичні вправи для розтягування 
м’язів, підготовки суглобів до тренувального наванта-
ження. Розминку проводили протягом 10-15 хвилин, 
після чого використовували комплекси атлетичної 
гімнастики, послідовно виконуючи вправи для шиї, 
плечового поясу, рук, тулуба, м’язів ніг. У основну 
частину занять атлетичними вправами також входили 
комплекси з гантелями різної маси, які підбирали за-
лежно від фізичної підготовленості студентів. Студен-
там початківцям ми радили застосовувати тренуваль-

ні вправи з еспандером або гумовими бинтами. До 
цих вправ входило розтягування еспандера із різних 
положень, вони охоплювали навантаженням значну 
кількість м’язів. Для фізично підготовлених студентів 
пропонували комплекси вправ з гирями різної ваги та 
штангою. Ці комплекси атлетичних вправ включали 
різноманітні піднімання гир і штанги, жими, присі-
дання, ривки, тяги, а також вправи на тренажерах у 
ізометричному режимі роботи м’язів. У заключній 
частині занять атлетичним тренуванням виконува-
лись вправи на дихання, розтягування хребта та роз-
слаблення м’язів, що сприяло більш швидкому від-
новленню організму студентів. 

Важливим компонентом у застосуванні 
швидкісно-силових і силових вправ на заняттях з 
фізичного виховання було визначення дозування на-
вантаження. Для експериментальної групи ми розро-
били рекомендації дозування навантажень із засто-
суванням комплексів спеціальних силових вправ з 
обтяженням 30-50% від максимального, яке сприяло 
значному підвищенню швидкісно-силових можли-
востей у студентів до 18%. Атлетичне тренування 
студентів з навантаженням 70-90% від максималь-
ного сприяло нарощуванню м’язової маси, значно 
поліпшувало силові якості, а також сприяли гармо-
нійному і пропорційному будівництву тіла студентів 
[1,2, 4]. До того ж застосування рекомендацій з до-
зуванням навантаження враховувало особливості фі-
зичного стану студентів, де вони умовно поділялись 
на рівні фізичної підготовленості: низький,  серед-
ній, високий (див. таблиця 1,2).

Для збільшення м’язової сили студентів з низьким 
рівнем фізичної підготовленості рекомендували вико-
нувати атлетичні вправи в 5-6 підходах. Величина об-
тяження складає 65-75% від максимальної ваги, кожна 
вправа повторюється 6-8 разів, тривалість відпочинку 
між серіями − 2,0-3,0 хв. Вправи виконують у серед-
ньому темпі, вони сприяють збільшенню м’язової 
сили та маси тіла студента.

Таблиця 1
Дозування навантажень для розвитку швидкісно-силових якостей у студентів  

з різним рівнем фізичної підготовленості

Рівень фізичної 
підготовленості

Величина об-
тяження, % від 

максимальної ваги
Кількість по-
вторень, разів

Кількість 
підходів, 

разів

Тривалість 
відпочинку між 

серіями, хв
Темп  

виконання

Низький 30-40% 8-10 5-6 1,5-3,0 повільний,
середній

Середній 40-50% 10-14 4-5 1,0-2,0 середній
Високий 50-60% 14-18 3-4 0,5-1,0 швидкий

Таблиця 2
Дозування навантаження для розвитку силових якостей  у студентів  

з різним рівнем фізичної підготовленості

Рівень фізичної 
підготовленості

Величина об-
тяження, % від 
максимальної 

ваги

Кількість повто-
рень, разів

Кількість 
підходів, 

разів

Тривалість 
відпочинку між 

серіями, хв

Темп  
виконання

Низький 65-75% 6-8 5-6 2,0-3,0 середній
Середній 75-85% 5-6 4-5 1,5-2,5 середній
Високий 85-95% 1-3 3-4 1,0-2,0 середній



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

118

Студентам з середнім рівнем фізичного стану ми 
рекомендували для виконання атлетичних вправ з ве-
личиною обтяження 75-85% від максимальної ваги у 
4-5 підходах з 5-6 повтореннями і тривалістю відпо-
чинку 1,5-2,5 хв. Темп виконання вправ – середній.

Методика розвитку сили для представників з ви-
соким рівнем фізичної підготовленості дещо відріз-
няється від попередніх рівнів. Так, збільшується ве-
личина обтяження до 85-95% від максимальної ваги, 
кількість підходів і повторень зменшується до 3-4 ра-
зів і відповідно до 1-3 разів. Вправи рекомендовано 
виконувати у середньому темпі з тривалістю перерв 
між підходами 1,0-2,0 хвилини. У свою чергу між під-
ходами необхідно виконувати вправи на розслаблення 
м’язів та відновлення дихання. 

Особливої уваги потребували студентки експери-
ментальної групи, які застосовували на заняттях ат-
летичну гімнастику. Велика популярність атлетизму, 
прагнення людини до самовдосконалення не могли 
пройти поза увагою і дівчат. З практики ми знали, що 
заняття атлетизмом цілком під силу жіночому організ-
му. Однак психофізіологічні та фізичні особливості 
жіночого організму визначають специфіку жіночих 
тренувань. Тому ми рекомендували планувати фі-
зичне навантаження відповідно віку, темпераменту, 
функціональних можливостей, фізичної підготовле-
ності, стану здоров’я. Більшість комплексів вправ, 
запропонованих раніше, можуть бути використані і 
жінками, але при виконанні вправ, пов’язаних з під-
няттям навантажень за рахунок верхньої частини тіла, 
необхідна обережність, щоб не викликати занадто 
великих напружень у плечових і ліктьових суглобах. 
Крім того, потрібно розрізняти м’язові групи, розви-
ток яких у жінок має певну специфіку і до яких нале-
жать шия, груди, талія, прес, таз і стегна. 

Висновки. 
У процесі дослідження було встановлено, що при-

лучення студентської молоді до цінностей фізичної 
культури у процесі атлетичного тренування прохо-
дить ефективніше при врахуванні таких педагогічних 
умов: цілеспрямованої мотивації фізкультурної ді-
яльності; озброєнні студентів методичними знання-
ми щодо організації атлетичного тренування; умінню 
визначати дозування навантаження відповідно свого 
рівня фізичної підготовленості; формуванню вміння 
самостійно займатися атлетичними вправами. Вико-
нання рекомендацій проведення занять атлетичним 
тренуванням, регулярні й правильно дозовані фі-
зичні вправи в експериментальній групі розширили 
функціональні й адаптаційні можливості, покращило 
здоров’я студентів. Це підтвердило і експерименталь-
не дослідження щодо прилучення студентської молоді 
до цінностей фізичної культури в процесі атлетичного 
тренування. Так, в експериментальній групі високий 
рівень мали 50,0% студентів; середній 41,7%; низький 
8,3% студентів. В контрольній групі відповідно: ви-
сокий рівень мали 35,7% студентів; середній 42,9% 
низький рівень 21,4% студентів.

Подальші дослідження у даному напрямку будуть 
спрямовані на розробку методичних рекомендацій, 
удосконалення організації та проведення атлетичного 
тренування на заняттях з фізичного виховання у ви-
щих навчальних закладах. 
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Особенности реализации общего функционального потенциала 
организма квалифицированных спортсменов-гребцов  

в условиях выполнения тренировочных  
и соревновательных нагрузок

Спичак Н.П.
Национальный  университет физического воспитания и  спорта Украины

Анотации:
Приведены результаты исследо-
ваний по определению факторов, 
обеспечивающих реализацию 
общего функционального по-
тенциала спортсменов, которые 
проводились в лаборатории и в 
естественных условиях трениро-
вочного процесса с участием 51 
спортсмена в возрасте 19-24 лет. 
Выявлено, что спортсмены-гребцы 
отличаются по уровню физичес-
кой работоспособности, аэробным 
возможностям и соотношению 
анаэробных и аэробных процессов 
в энергообеспечении напряженной 
физической работы. Показано, что 
уровень базового функционального 
потенциала организма спортсменов 
обусловливает высокий уровень 
специальной работоспособности.

Спичак Н.П. Особливості реалізації за-
гального функціонального потенціалу 
організму кваліфікованих спортсменів 
– веслувальників в умовах виконання 
тренувальних та змагальних наванта-
жень. Наведені результати досліджень по 
визначенню факторів, що забезпечують 
реалізацію загального функціонального 
потенціалу спортсменів,  які проводилися 
в  лабораторії й у природних умовах трену-
вального процесу за участю 51 спортсмена 
у віці 19-24 років. Виявлено, що спортсмени-
веслярі, відрізняються за рівнем фізичної 
працездатності, аеробним можливостям 
і співвідношенню анаеробних й аеробних 
процесів в енергозабезпеченні напруженої 
фізичної роботи. Показано, що рівень базо-
вого функціонального потенціалу організму 
спортсменів обумовлює високий рівень спе-
ціальної працездатності.

Spychak N.P. The features of realiza-
tion of general functional potential of 
organism qualified kayakists in the 
conditions of implementation of train-
ing and competition loading. It is shown 
the results of research about determina-
tion of factors that provide realization of 
general functional potential of sportsmen 
which was conducted in laboratory and in 
the wild training process. In experiment 
took part 51 sportsmen of 19-24 years 
old. It is defined that sportsmen-rowers 
are differ on the level of physical capac-
ity, aerobic possibilities and correlation 
of anaerobic and aerobic processes in 
energy providing of the strained physical 
work. It is shown that the level of base 
functional potential of organism of sports-
men stipulates the high level of the spe-
cial capacity.

Ключевые слова:
cпортсмены-гребцы, функци-
ональные возможности, реализа-
ция, мощность, соревновательные 
дистанции.

спортсмени-веслувальникі, функціональні 
можливості, реалізація, потужність, зма-
гальні дистанції.

sportsmen-rowers, functional possibili-
ties, realization, power, competition dis-
tances.

Введение.1

Специфика подготовленности спортсменов, спе-
циализирующихся в различных видах спорта (преи-
мущественно с циклической структурой движений), в 
частности, в гребном спорте, достаточно полно рас-
крыта в специальной научно-методической литерату-
ре [1, 3, 5, 6, 10].

Раскрыты вопросы относительно биомеханиче-
ских характеристик координационной структуры дви-
жений в гребле на байдарках [4], а также особенности 
формирования функциональной подготовленности 
гребцов [1, 2, 6, 8]. Особый интерес представляют ис-
следования, посвященные анализу специальной под-
готовки гребцов-байдарочников различной квалифи-
кации, направленной на совершенствование скорости 
развертывания реакций аэробного энергообеспечения 
в условиях соревновательной деятельности, а также 
особенностям формирования функциональной под-
готовленности в годичном макроцикле [1]. Однако в 
этих работах не акцентируется внимание на специали-
зации спортсменов относительно соревновательных 
дистанций и не анализируется взаимосвязь между 
функциональным потенциалом спортсменов-гребцов 
и его реализацией.

Вместе с тем, остается не раскрытой проблема 
реализации функциональных возможностей гребцов-
байдарочников высокого класса.

В значительной степени адаптация гребцов к напря-
женной работе ограничивается невозможностью вовле-
чения в специальную физическую работу глобальных 
мышечных групп, работа которых зависит от рабочей 
позы и движений [2, 4, 7]. Одним из дополнительных 
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факторов, влияющих на реализацию энергетического 
потенциала гребцов-байдарочников является разра-
ботка нового спортивного инвентаря [4, 8]. Так, напри-
мер, в последнее десятилетие изменились геометриче-
ские характеристики спортивного судна, что привело 
к уменьшению сопротивления лодки. Это радикально 
влияет на изменение требований к функциональным 
возможностям и методике подготовки спортсменов.

Работа выполнена по теме 2.4.3 «Ключевые на-
правления оценки, реализации адаптационного по-
тенциала организма на разных этапах спортивной 
подготовки в зависимости от индивидуальных осо-
бенностей организма» «Сводного плана НИР в сфере 
физической культуры и спорта на 2006–2010 гг.» (но-
мер госрегистрации 0105U001390). 

Цель, задачи работы, материалы и методы.
Цель: определить факторы, обеспечивающие 

реализацию общего функционального потенциала 
организма спортсменов в условиях выполнения тре-
нировочных и соревновательных нагрузок квалифи-
цированных гребцов-байдарочников на разных дис-
танциях.

Задачи исследования: 
1. По данным специальной научно-методической 

литературы изучить и обобщить отечественный и 
зарубежный опыт спортивной подготовки и реали-
зации функциональных возможностей квалифици-
рованных гребцов-байдарочников.

2. Определить значение базового функционального 
(аэробного и анаэробного) потенциала организма 
квалифицированных гребцов-байдарочников для 
последующей его реализации в условиях соревно-
вательных нагрузок.
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Материалы и методы.
Использовались методы комплексной оценки ха-

рактеристик реакции кардиореспираторной системы 
(КРС) в условиях тестирующей физической работы 
различного характера энергообеспечения, выполняе-
мой на тредмиле LE-200 CE: работа малой аэробной 
мощности, а также работа ступенчато-возрастающей 
мощности «до отказа». Для оценки специальной ра-
ботоспособности (гребной эргометр «Paddlelite», 
Германия) применяли комплекс тестов максимальной 
интенсивности: 1:45-минутная работа – моделирова-
ние прохождения соревновательной дистанции 500 м, 
3:45-минутная работа – моделирование дистанции 
1000 м. Использовались: диагностический эргоспи-
рометрический комплекс «Oxycon Pro» («Jager», Гер-
мания); биохимический анализатор «Dr. Lange-420» 
(Германия); портативный пульсометр «Sport Tester 
Polar» (Финляндия); методический подход для оцен-
ки функциональных возможностей спортсменов (В.С. 
Мищенко, 1990). Исследования проводились на экс-
периментальной базе лаборатории «Теории и мето-
дики спортивной подготовки и резервных возможно-
стей спортсменов» НИИ НУФВСУ и в естественных 
условиях тренировочного процесса в три этапа 
(2004-2007 гг.), при участии 51 квалифицированного 
спортсмена-мужчины в возрасте 19-24 лет: члены на-
циональной сборной команды Украины.

Результаты исследования.
Выявлены отличия среди квалифицированных 

спортсменов-гребцов, лидеров на соревновательных 
дистанциях различной продолжительности (200 м, 
500 м, 1000 м) по уровню физической работоспо-
собности и реакции КРС, соотношению аэробных 
и анаэробных возможностей организма в условиях 
максимальной и стандартной физической работы. 
Как видно из таблицы 1, наибольшая физическая ра-
ботоспособность в условиях физической работы раз-
личного характера отмечалась у спортсменов-лидеров 
на дистанции 1000 м (p<0,05), а наименьшая – у 
спортсменов-лидеров на дистанции 200 м. 

По результатам корреляционного анализа выяв-
лено, что с увеличением максимальной мощности ра-
боты, достигнутой квалифицированными гребцами-
байдарочниками в лабораторных условиях, возрастала 
скорость прохождения контрольной дистанции 1000 м 
(снижение времени прохождения дистанции 1000 м – 
Wкр r=-0,89, WПАНО r=-0,69, Wmax-500 r=-0,72; Wmax-1000 
r =-0,77, r>0,433, р<0,05), что свидетельствовало об 
увеличении специальной работоспособности и тре-
нированности спортсменов. 

Исследования не выявили достоверных отличий 
реакции КРС при выполнении работы малой и сред-
ней аэробной мощности, которые связаны со специа-
лизацией спортсменов-лидеров в гребле на байдарках 
на соревновательные дистанции 200 м, 500 м и 1000 м. 
Однако, результаты проведенного корреляционно-
го анализа в группе квалифицированных гребцов-
байдарочников свидетельствуют, что высокий уровень 
специальной работоспособности в условиях прохож-
дения контрольной дистанции 1000 м в гребле на бай-

дарках (время прохождения, с), как правило, сочетал-
ся с высоким уровнем газообмена (по потреблению 
О2 r=-0,67, выделению СО2 r=-0,71, р<0,05) и высокой 
эффективностью деятельности сердечно-сосудистой 
системы (по ЧСС r=0,60, О2-пульсу r=-0,74, р<0,05) 
при работе малой и средней аэробной мощности.

Согласно литературным данным, в других цикли-
ческих видах спорта высокие значения специальной 
работоспособности спортсменов сочетаются с более 
высокой экономичностью функционирования КРС 
при работе малой и средней аэробной мощности, что 
выражается как в сниженном уровне газообмена, так 
и в более низком ЧСС [6,9]. В наших исследованиях 
у квалифицированных гребцов-байдарочников высо-
кий уровень газообмена в сочетании с более низкой 
ЧСС, предопределял более высокую специальную 
работоспособность. В соответствии с литературными 
данными [4], это может быть связано с биомеханиче-
скими особенностями движений и позы гребца.

В условиях работы максимальной аэробной мощ-
ности (ступенчато-возрастающей работы «до отка-
за») спортсмены-лидеры на соревновательной дис-
танции 1000 м достигали достоверно более высоких 
значений функционирования КРС, по сравнению со 
спортсменами-лидерами на дистанциях 500 м и 200 м 
(рис.1.А). Так, у лидеров на дистанции 1000 м был 
относительно высокий уровень общей физической 
работоспособности (Wкр) и общий объем выполнен-
ной работы (ООР), что составляло 107,53±4,21 % и 
132,06±5,91 % (соответственно) от средних значений 
для всех спортсменов. При этом он обеспечивался вы-
сокой эффективностью реакций КРС, о чем свидетель-
ствовали кислородный эффект сердечного цикла («О2-
пульс» 104,5±3,81 %), и степень реализации аэробных 
механизмов энергообеспечения (VO2max – 103,77±2,09 
%). У спортсменов-гребцов, лидеров на дистанции 
200 м, уровень физической работоспособности (Wкр 
85,14±4,81 %) и общий объем выполненной работы 
(ООР 61,67±8,06 %) были несколько ниже, что со-
провождалось сниженным функционированием КРС 
(VЕ 84,02±4,07 %, VO2max 88,6±5,17 %, VТ 83,44±6,09 %, 
р<0,05) и ее экономичностью («О2-пульс» 89,35±3,14 
%). Средний уровень физической работоспособности 
реакции КРС отмечался у спортсменов-лидеров на 
дистанции 500 м (рис. 1.А). 

Отмеченные  различиях среди высококвалифици-
рованных спортсменов-гребцов, лидеров на соревно-
вательных дистанциях 200 м, 500 м и 1000 м, были ха-
рактерными и при физической работе, моделирующей 
соревновательные дистанции 500 м и 1000 м (рис. 1.Б, 
1.В).

Не выявлены достоверные отличия между груп-
пами гребцов-байдарочников по уровню выделения 
СО2 (VCO2) при работе максимальной мощности, но 
установлены различия среди спортсменов по соотно-
шению аэробных и анаэробных компонентов в энер-
гообеспечении (рис. 1). Так, спортсмены-лидеры на 
дистанции 1000 м и 200 м имели одинаковый уровень 
VCO2. При этом, них оказалась разной мощность ра-
боты (табл. 1, рис. 1) и VO2max.. Дыхательный коэффи-
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Таблица 1
Уровень физической работоспособности по показателям максимальной мощности физической работы (W) 
разной продолжительности у квалифицированных гребцов–байдарочников, специализирующихся на соревно-

вательных дистанциях различной продолжительности, n=39

Показатели

Средние 
значения по 

команде, n=39

Спортсмены-лидеры  
на различных дистанциях

P 
(t-

те
ст

) <
0,

05

1000 м,n=5 500 м, n=6 200 м, n=3

x s

1 2 3

x s x s x s

Мощность «критической» работы 
(Wкр), Вт·кг-1 4,78 0,21 5,14 0,18 4,61 0,17 4,07 0,06 1-2,3; 

2-3
Мощность в условиях моделиро-
вания соревновательной дистан-
ции 500 м (Wmax-500), Вт·кг-1

3,44 0,16 3,69 0,06 3,43 0,08 3,15 0,14 1-2,3; 
2-3

Мощность в условиях моделиро-
вания соревновательной дистан-
ции 1000 м (Wmax-1000), Вт·кг-1

3,11 0,20 3,52 0,11 2,98 0,19 2,57 0,14 1-3

циент (VCO2/VO2) у спортсменов-лидеров на 1000 м 
составлял 85,49–91,96 %, концентрация лактата (HLa) 
– 81,99–105,18 %, а у спортсменов-гребцов на дистан-
ции 200 м 95,41–111,6 % и 108,67–118,31 %, соответ-
ственно. Меньшая величина VCO2/VO2 и HLa могут 
свидетельствовать о преобладании в энергообеспече-
нии физической работы аэробных механизмов, а так-
же о меньшем выделении «неметаболического» СО2 у 
гребцов-лидеров на дистанции 1000 м. Выявлена от-
рицательная взаимосвязь между уровнем активности 
анаэробных гликолитических процессов в энергообе-
спечении в условиях напряженной работы и време-
нем прохождения контрольной дистанции 1000 м (для 
VСО2 r=-0,72, VСО2/VO2

 r=-0,86, HLa r=-0,66, r>0,433, 
р<0,05). 

Более выраженные отличия у гребцов-
байдарочников, лидеров на соревновательных дис-
танциях 200 м, 500 м и 1000 м, наблюдались в эффек-
тивности метаболических процессов (рис.1), которую 
мы оценивали по отношению мощности физической 
работы к концентрации лактата в крови (Wкр/HLa, 
Вт∙ммоль-1л-1).

Наибольшей эффективность была у спортсменов-
лидеров на дистанции 1000 м (Wкр/HLa – 104,54–
116,81 %), а наименьшей – у спортсменов-лидеров на 
дистанции 200 м (Wкр/HLa – 53,71–82,07 %). Средний 
уровень эффективности метаболических процессов 
отмечался у спортсменов-лидеров на соревнователь-
ной дистанции 500 м (Wкр/HLa 76,79–98,5 %). Вы-
явлена отрицательная связь эффективности реакции 
КРС в условиях напряженной физической работы 
различного характера с временем прохождения кон-
трольной дистанции 1000 м, что свидетельствует о 
большей эффективности метаболических процессов 
у спортсменов, демонстрирующих высокую скорость 
гребли (рис. 2).

Таким образом, у спортсменов-лидеров на дис-
танции 1000 м были более высокие уровни физиче-
ской работоспособности и аэробных возможностей 
организма при работе разного характера энергоо-

беспечения и прохождения контрольной дистанции 
1000 м в гребле на байдарках. Спортсмены-лидеры на 
дистанции 200 м отличались сниженной физической 
работоспособностью, что сочеталось с меньшими аэ-
робными возможностями и большими анаэробными. 
Более высокий функциональный потенциал организ-
ма спортсменов-гребцов обусловил увеличение ско-
рости прохождения контрольной дистанции 1000 м, 
что свидетельствует о повышении уровня специаль-
ной работоспособности спортсменов.

Выводы.
1. Квалифицированные спортсмены-гребцы, лидеры 

на соревновательных дистанциях различной про-
должительности (200 м, 500 м, 1000 м), прежде 
всего, отличаются по уровню физической работо-
способности, аэробным возможностям и соотно-
шению анаэробных и аэробных процессов в энер-
гообеспечении напряженной физической работы. 
Спортсмены-лидеры на дистанции 1000 м достига-
ли достоверно более высокого уровня физической 
работоспособности (в пределах 107,26–113,18 % от 
средних данных для всех спортсменов) и предель-
ных уровней функционирования КРС (100,06–130,07 
%). У спортсменов-гребцов, лидеров на дистанции 
200 м, отмечался относительно низкий уровень фи-
зической работоспособности (82,63–91,56 %) в со-
четании со сниженным функционированием КРС 
(84,02–88,06 %) и ее эффективностью (53,71–82,07 
%). При этом, выявлен разный вклад аэробных и 
анаэробных процессов в энергообеспечение – ве-
личина газообменного отношения у спортсменов-
лидеров на 1000 м составляла 85,49–91,96 %, а 
концентрация лактата в крови – 81,99–105,18 %, а 
у спортсменов-гребцов на дистанции 200 м – 95,41–
111,6 % и 108,67–118,31 %, соответственно.

2. Высокий уровень базового функционального по-
тенциала организма квалифицированных гребцов-
байдарочников обусловливает высокий уровень 
специальной работоспособности в гребле на бай-
дарках. Выявлена связь скорости прохождения кон-
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Условные обозначения:

   лидеры на дистанции 1000 м; 
     лидеры на дистанции 500 м; 
    лидеры на дистанции 200 м.

Примечания: * – достоверные отличия между 
всеми группами (p<0,05); # – достоверные 
отличия II группы относительно I и III групп 
(p<0,05); & – достоверные отличия I группы 
относительно II и III и групп (p<0,05)

140  
W/Hla*  ООР*  

120  

VE/кг*  Wкр/VO2*  

80  

VO2/кг*  HLa*  60  

fT  
VCO2/кг  

VT*  ЧCC  

EQO2&  VCO2/VO2*  

Wкр/кг*  

O2-пульс*  

А – работа ступенчато-возрастающей мощности Б – моделирование соревновательной 
дистанции  500 м

140  
VE/кг#  W/HLa &  

120  

100  VO2/кг*  Wкр/VO2&  

80  

VCO2/кг  60  
HLa#  

40  

fT*  ЧCC  

EQO2  
VT#  

O2-пульс*  VCO2/VO2*  

W max-500/кг*   

В – моделирование соревновательной
 дистанции 1000 м

Рис. 1. Уровень физической работоспособности (W) и характеристик реакции кардиореспиратор-
ной системы (в % относительно средних данных для всех спортсменов приняты за 100%) в условиях 

физической работы максимальной аэробной мощности (А), а также при  моделировании преодо-
ления соревновательных дистанций 500 м (Б) и 1000 м (В) у квалифицированных спортсменов-

лидеров, специализирующихся на различных соревновательных дистанциях:
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трольной дистанции 1000 м с максимальной мощ-
ностью работы, достигнутой квалифицированными 
гребцами-байдарочниками в лабораторных усло-
виях (Wкр r=0,89, Wmax-500 r=0,72; Wmax-1000 r=0,77, 
r>0,433, р<0,05), с уровнем аэробных возможно-
стей организма (VO2max r=0,68, VЕ r=0,73), эффек-
тивностью метаболических процессов (Wкр/HLa 
r=0,78) экономичностью функционирования КРС 
(«О2-пульс» r=0,66), а также низкой долей участия 
анаэробных процессов в энергообеспечении фи-
зической работы (VСО2 r=-0,72, VСО2/VO2

 r=-0,86, 
HLa r=-0,66).
Перспективы дальнейших исследований связаны с 

реализацией полученных результатов и состоят в це-
ленаправленном воздействии на процесс подготовки 
каждого спортсмена c учетом индивидуальной струк-
туры функциональной подготовленности для реали-
зации его потенциала и повышения результативности 
на конкретных соревновательных дистанциях. 
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Рис. 2. Взаимосвязь (r) основных параметров эффективности реакции кардиореспираторной систе-
мы при физической работе максимальной аэробной мощности, а также при моделировании условий 
преодоления соревновательных дистанций 500 м и 1000 м, с временем (Т, с) прохождения контроль-

ной дистанции 1000 м в гребле на байдарках (r>0,433, р<0,05, n=39):   работа ступенчато-
возрастающей мощности;  моделирование дистанции 500 м;  моделирование дистанции 1000 м
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Вплив засобів фізичної реабілітації на функціональний стан 
кардіореспіраторної системи у дітей з набутими мітральними 

вадами серця після хірургічного втручання  
на ранньому післяопераційному періоді

Шашло Н.С.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Розглянуто результати аналі-
зу літературних джерел про 
вплив засобів фізичної реабі-
літації на функціональний стан 
кардіореспіраторної системи 
у дітей з набутими мітральни-
ми вадами серця після хірур-
гічного втручання у ранньому 
післяопераційному періоді. На-
ведено особливості методики 
ЛФК, завдання та зміст ЛФК, ха-
рактеристику фізичних вправ, 
що застосовуються у даному 
періоді при даній патології. У 
експерименті приймали участь 
10 хлопчиків у віці 13-18 років 
після мітральної комісуротомії 
та протезування мітрального 
клапана. Доведено, що загаль-
ноприйнята та запропонована 
нами програма фізичної реабі-
літації з використанням різних 
методик занять лікувальної гім-
настики, вплинули благотворно 
на функціональний стан кардіо-
респіраторної системи як контр-
ольної, так і основної груп.

Шашло Н.С. Влияние средств физической 
реабилитации на функциональное со-
стояние кардиореспираторной системы 
у детей с приобретенными пороками 
сердца после хирургического вмеша-
тельства в раннем послеоперационном 
периоде. Рассмотрены результаты анализа 
литературных источников о влиянии средств 
физической реабилитации на функциональ-
ное состояние кардиореспираторной системы 
у детей с приобретенными митральными по-
роками сердца после хирургического вмеша-
тельства в раннем послеоперационном пери-
оде. Приведены особенности методики ЛФК, 
задачи и содержание ЛФК, характеристика 
физических упражнений, которые применя-
ются в данном периоде при данной патоло-
гии. В эксперименте принимали участие 10 
мальчиков в возрасте 13-18 лет после ми-
тральной комиссуротомии и протезирования 
митрального клапана. Доказано, что обще-
принятая и предложенная нами программа 
физической реабилитации с использованием 
разных методик занятий лечебной гимнасти-
ки, повлияли благотворно на функциональное 
состояние кардиореспираторной системы как 
контрольной, так и основной групп.

Shashlo N.S. Influence of facilities of 
physical rehabilitation on the functional 
state of the cardial and respiratory sys-
tem for children with the purchased 
vices hearts after surgical interference 
in an early after operational period. It is 
considered results of analysis of literary 
sources about influence of facilities of phys-
ical rehabilitation on the functional state of 
the cardial and respiratory system for chil-
dren with the purchased mitral vices hearts 
after surgical interference in an early after 
operational period. Features over of meth-
ods of medical physical culture, tasks and 
maintenance of medical physical culture, 
description of physical exercises which are 
used in given period with this pathology, are 
brought. In experiment took part 10 boys 
in age 13-18 years after a mitral commis-
surotomy and mitral valve replacement. It is 
well-proven that the program of physical re-
habilitation generally accepted and offered 
by us with the use of different methods of 
employments of medical gymnastics, influ-
enced beneficially on the functional state 
of the cardial and respiratory system both 
control and basic groups.

Ключові слова:
набуті мітральні вади серця, 
ранній післяопераційний період, 
лікувальна фізична культура.

приобретеные митральные пороки сердца, 
ранний послеоперационный период, лечеб-
ная физическая культура.

purchased mitral cardiac anomalies, early 
after operational period, medical physical 
culture.

Вступ.1

Широке розповсюдження захворювань серцево-
судинної системи потребує, перш за все, інтенсифіка-
ції масових профілактичних заходів таких як головна 
та другорядна профілактик [3]. Головна профілактика 
припускає попередження захворювання серця у ді-
тей зовні здорових, без об’єктивних та суб’єктивних 
ознак захворювання, але які мають ті чи інші фак-
тори ризику; другорядна профілактика попереджує 
розвиток та ускладнення захворювань серця. Саме 
раціонально підібрані засоби фізичної реабілітації на 
ранньому післяопераційному періоді є невід’ємною 
частиною як головної, так і другорядної профілак-
тики захворювань серця у дітей. Адекватні фізичні 
вправи покращують кровопостачання серцевого м’яза 
за рахунок розкриття резервних капілярів у міокарді, 
позитивно впливають на обмін речовин шляхом під-
вищення окислювально-відновлювальних процесів, 
таким чином прискорюючи процеси відновлення у 
міокарді. Роль засобів фізичної реабілітації у цьому 
періоді не обмежується лише профілактикою усклад-
нень серцево-судинної системи, а й відіграє велике 
значення для лікування цих захворювань [8].

Ця проблема розробляється нами згідно теми «Зве-
деного плану науково-дослідної роботи у сфері фізич-
ної культури і спорту на 2006–2010 рр.» Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту за темою: 
«Медико-біологічне обґрунтування комплексного під-
ходу до фізичної реабілітації тренованих та нетрено-

© Шашло Н.С., 2011

ваних осіб із захворюваннями різних систем організ-
му з використанням інформаційного моделювання», 
шифр теми 4.3.3.2.

Після оперативних втручань на серці раннє засто-
сування ЛФК, насамперед, необхідно для тонізуючого 
впливу на організм і всі його функції. Чим раніше за-
стосовується ЛФК у ранньому післяопераційному пе-
ріоді, тим більше шансів попередити можливі усклад-
нення з боку кардіореспіраторної системи (застійна 
пневмонія) та (тромбоемболія), які найчастіше вини-
кають у першу добу після операції [9].

У результаті застосування засобів фізичної реабі-
літації у ранньому післяопераційному періоді збіль-
шується рухливість грудної клітини та діафрагми, 
збільшується та поглиблюється дихання і значною 
мірою підвищується легенева вентиляція, що попе-
реджає розвиток застійної пневмонії, покращується 
функціональний стан і скорочення міокарду, підви-
щується коронарний резерв та економічність серцевої 
діяльності, покращується колатеральний і периферич-
ний кровообіг [5].

Поглиблене дихання підсилює і сприяє відтоку 
крові з черевної порожнини в грудну клітину та до 
серця, полегшуючи його роботу.

Скорочення дрібних і середніх груп м’язів під час 
занять ЛФК поліпшує периферичний кровообіг, за-
побігає застою крові та лімфи в черевній порожнині. 
Посилення кровообігу в області операційної рани по-
ліпшує живлення травмованих тканин, сприяє більш 
швидкому їхньому загоєнню і утворенню щільного 
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еластичного рубця. Зміцнення м’язів черевного пре-
су поліпшує діяльність шлунково-кишкового тракту, 
підсилюючи перистальтику та секрецію, а також по-
переджає розвиток спайок [10].

За рахунок тренування екстракардіальних факто-
рів кровообігу, фізичні вправи викликають розширен-
ня артеріол, що призводить до зниження периферич-
ного опору артеріальному кровотоку.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета – н а підставі аналізу сучасної науково-

методичної літератури обґрунтувати вплив засобів 
фізичної реабілітації на функціональний стан карді-
ореспіраторної системи у дітей з набутими мітраль-
ними вадами серця після хірургічного втручання у 
ранньому післяопераційному періоді.

Завдання дослідження:
1.  На підставі аналізу сучасних літературних дже-

рел, що вивчалися, дослідити вплив засобів 
фізичної реабілітації на функціональний стан 
кардіореспіраторної системи у дітей з набутими 
мітральними вадами серця після хірургічного втру-
чання у ранньому післяопераційному періоді.

2. Обґрунтувати й розробити програму фізичної 
реабілітації для хворих з набутими мітральними 
вадами серця, які знаходяться у ранньому 
післяопераційному періоді, з використанням ком-
плексу немедикаментозних впливів, що включає 
лікувальну та ранкову гігієнічну гімнастику, та 
самостійні заняття ЛФК в умовах стаціонару в 
поєднанні з масажем, фізіотерапією.

3. Оцінити та порівняти вплив загальноприйнятої та 
запропонованої нами програми фізичної реабілітації 
на функціональний стан кардіореспіраторної си-
стеми у дітей з набутими мітральними вадами 
серця після хірургічного втручання у ранньому 
післяопераційному періоді.
Результати дослідження.
Обстеження проводилися нами на базі кардіоло-

гічного відділення Науково-дослідницького інституту 
хірургії м. Харкова на протязі 4-х місяців. Під спо-
стереженням знаходилося 10 хлопчиків у віці 13-18 
років після мітральної комісуротомії та протезування 
мітрального клапана. При вивченні історій хвороби 
хворих було встановлено, що операція (торакотомія) 
була проведена у зв'язку з прогресом важкого усклад-
нення вад мітрального клапана – серцевій недостат-
ності [7]. Всі хворі довільно були розділені нами на 2 
групи – контрольну (5 хворих) і основну (5 хворих). 
За статтю, віком і діагнозом основного захворювання, 
характером ускладнень, супутньої патології,та за ви-
дом операції хворі обох груп були однорідними.

Первинне обстеження хворих обох груп проводи-
лося нами на 2-3-й день після операції, коли хворі пе-
реводилися з реанімації у відділення (палату кардіохі-
рургічного відділення) та знаходилися на ліжковому 
руховому режимі, тобто у ранньому післяопераційно-
му періоді. Клінічне обстеженням хворих дозволило 
встановити характер і локалізацію післяопераційних 
швів, а також наявність у всіх хворих дренажної труб-
ки в області післяопераційної рани. У хворих обох 
груп післяопераційний шов був у лівій ділянці ниж-
ньої половини грудної клітки.

Практично всі хворі пред'являли скарги на біль у 
ділянці післяопераційної рани та болісні відчуття в цій 
ділянці при пальпації грудної клітки. При аускультації 
легенів у хворих обох груп виявлено часте, поверх-
неве, жорстке дихання, у 2-х (40%) хворих контроль-
ної і й 3-х (60%) хворих основної групи під нижніми 
кутами лопатки вислуховувалися сухі та поодиночні 
крупнопухирчасті вологі хрипи. В усіх хворих відзна-
чалася тахікардія. При аускультації серця вислухову-
валися ритмічні, звучні тони серця, в усіх хворих ви-
слуховувалися серцеві шуми, але у двох хворих (40%) 
контрольної, та двох хворих (40%) основної групи ці 
шуми були слабшими.

Заняття з лікувальної гімнастики починали відразу 
ж через 2-8 годин після пробудження хворого від нар-
козу. Йому пропонувалося щогодини виконувати 8-10 
дихальних вправ статичного характеру переважно з 
акцентом на діафрагмальне дихання, притримуючи 
рану рукою [3]. Вдих робили через ніс, подовжений 
видих був через рот. У момент виконання дихальних 
вправ уникали напруження та затримки дихання. Піс-
ля 2-3 повторень відкашлювалися для виведення мо-
кротиння. Ці вправи закінчували надуванням гумових 
іграшок або камер (спочатку 2-3 рази, потім поступо-
во це число збільшували).

Цього ж дня хворий, окрім дихальних вправ, 
приступав до виконання комплексу фізичних вправ 
раннього післяопераційного періоду, який був про-
понований та опанований ним в передопераційному 
періоді. Цей комплекс починався з вправ для дисталь-
них відділів верхніх і нижніх кінцівок у повільному 
темпі. Рекомендувалося періодично виконувати по-
вільні повороти тулуба на бік для профілактики за-
стійних явищ в легенях і пролежнів; імітувати ходьбу, 
виконувати відведення та приведення ніг з відривом 
від ліжка. Вставати хворому з ліжка дозволялося на 
5-7-й день після операції, що було важливим психоло-
гічним чинником для подальшого одужання [11]. Фі-
зичні вправи підбиралися з таким розрахунком, щоб 
не викликати у пацієнта почуття болю. Заняття ліку-
вальною гімнастикою проводилися 6-8 разів протягом 
дня, по 8-10 хвилин кожне.

Завданнями ЛФК в ранньому післяопераційно-
му періоді були:

профілактика ускладнень (пневмоній, ателектазів, • 
тромбоемболій, плевральних, плеврокардіальніх 
спайок, порушення з боку травного тракту, затри-
мок сечовипускання та т. ін.);
стимуляція компенсаторних і пристосовних процесів;• 
поліпшення вентиляції легенів, стимуляція дренажної • 
функції бронхів і відкашлювання, активація легенево-
го крово- та лімфообігу, розсмоктування ексудату;
підготовка хворого до наступного періоду реабілітації;• 
нормалізація показників артеріального тиску та час-• 
тоти серцевих скорочень;
 прискорення виходу наркотичних речовин з орга-• 
нізму хворого;
покращення функції кишково-шлункового тракту;• 
покращення та нормалізація психоемоційного стану.• 

Для вирішення цих завдань із засобів ЛФК хворим 
призначалися у вихідному положенні, лежачи та сидячи, 
статичні та динамічні дихальні вправи, вправи для дис-
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тальних відділів верхніх і нижніх кінцівок, повороти на 
бік, переведення з положення лежачи в положення сидя-
чи. Руховий режим поступово розширювався. Заняття з 
лікувальної гімнастики становили 5-15 хвилин, прово-
дилися 4-6 разів на добу індивідуальним методом.

Порівняльний аналіз показників даних первинно-
го обстеження функціонального стану організму піс-
ляопераційних хворих обох груп, проведений на 2-3-й 
день після операції, представлений нами в таблиці 1. 
Аналіз показників функціонального стану кардиорес-
пираторної системи дозволив виявити почастішання 
частоти сердечних скорочень і частоти дихання, не-
значне зниження артеріального тиску та значне зни-
ження показників функції зовнішнього дихання у піс-
ляопераційних хворих обох груп, що погоджується з 
дослідженнями різних авторів.

Ці післяопераційні порушення функціонально-
го стану кардіореспіраторної системи пояснюють-
ся складністю, тривалістю операції на мітральному 
клапані, характером загального наркозу, характером 
і кількістю лікарської терапії під час операції в ран-
ньому післяопераційному періоді, а також супутніми 
хронічними захворюваннями у хворих.

Таким чином, комплексна програма фізичної ре-
абілітації хворих контрольної групи включала при-
значення засобів фізичної реабілітації – ЛФК, за 
загальноприйнятими в хірургії методиками на стаці-
онарному етапі, тоді як в запропонованій нами про-
грамі фізичної реабілітації хворих основної групи, 
використовувалася розроблена нами методика занять 
лікувальної гімнастики [2]. Таким чином, загально-
прийнята та запропонована нами програма фізичної 
реабілітації з використанням різних методик занять 
лікувальної гімнастики, вплинули благотворно на 
функціональний стан кардіореспіраторної системи як 
контрольної, так і основної груп.

Висновки.
1. На підставі аналізу сучасної науково-методичної 

літератури ми розробили та обґрунтували вплив 
комплексної програми фізичної реабілітації на 
функціональний стан кардіореспіраторної си-
стеми у дітей з набутими мітральними вадами 
серця після хірургічного втручання у ранньому 
післяопераційному періоді.

2. Використана й обґрунтована нами програ-
ма фізичної реабілітації для хворих з набути-
ми мітральними вадами серця, які знаходяться у 
ранньому післяопераційному періоді, дозволила 
оцінити й порівняти стан кардіореспіраторної си-
стеми основної групи з контрольною.

3. Надано та розкрито особливості методики ЛФК, завдан-
ня та зміст ЛФК, характеристику фізичних вправ, що 
застосовуються у даному періоді при даній паталогії.
Таким чином, як загальноприйнята, так і запропо-

нована нами програма фізичної реабілітації для хво-
рих обох груп з приводу операції на мітральному кла-
пані в ранньому післяопераційному періоді, вплинула 
позитивно на стан кардіореспіраторної системи.

Перспективою подальшого дослідження є 
з'ясовування, яка з програм фізичної реабілітації буде 
раціональнішою, оптимальнішою й ефективнішою 
для порівняльного аналізу між показниками функціо-
нального стану організму хворих контрольної й осно-
вної груп у пізньому післяопераційному періоді після 
проведеного курсу реабілітації.
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Таблиця 1
Показники функціонального стану кардіореспіраторної системи у хворих обох груп  

у ранньому післяопераційному періоді

Показники Контрольна група Основна група t рX±m X±m
1 2 4 6 7

1.ЧСС, уд.*хв-1 101,25±6,88 105,60±5,73 0,81 >0,05
2.СТ, мм рт.ст. 109,50±1,50 109,00±2,24 0,36 >0,05
3.ДТ, мм рт.ст. 69,25±2,13 70,00±1,41 0,46 >0,05
4.ЧД, в хв. 23,5±1,00 22,40±1,14 1,34 >0,05
5.ЖЕЛ, л 2,38±0,18 2,26±0,21 0,79 >0,05
6.Проба Штанге, с 19,00±1,50 20,00±2,74 0,66 >0,05
7.Проба Генчі, с 10,00±1,50 11,20±1,92 0,87 >0,05
8.Швидкість вд., л/с 1,18±0,23 1,22±0,24 0,26 >0,05
9.Швидкість вид., л/с 1,85±0,2 1,96±0,23 0,66 >0,05
8.ЕГК, см 1,93±0,28 2,24±0,4 1,22 >0,05
9.ЕБС, см 5,00±0,35 4,60±0,43 1,25 >0,05
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Annotation:
Iermakov S.S., Prusik Krz., Bielawa L., 
Stankiewicz B. The effectiveness of 
the program kinesitherapy men aged 
45-65 years after coronary artery 
bypass graft (CABG). The purpose 
of research is the effectiveness of the 
training program in cardiac rehabilitation 
of 11 men at the age between 45 and 65 
years undergoing coronary artery bypass 
grafting. The study used the reports of 
electrocardiographic exercise stress test, 
performed before and after training cycle 
each of the patient. In order to analyze 
the training loads were also used medical 
records, including diagnosis, prescribing 
doctor and ordered treatments. Training 
loads used in the training program in 
the rehabilitation of men undergoing 
coronary artery bypass graft allowed for 
effective implementation of the objectives 
pursued. The analysis of training loads 
and effectiveness of the rehabilitation 
program to the conclusion that the basis 
for the achievement of rehabilitation is 
to develop general fitness and aerobic 
endurance. Optimally balanced training 
loads, taking into account the individual 
needs of patients, is the key to success 
in the process of recovery after cardiac 
incident. 

Ермаков С.С., Прусик Кристоф, Белава 
Л., Станкевич Б. Эффективность про-
грамм кинезотерапии мужчин 45-65 
лет по соединению коронарных сосу-
дов (CABG). Целью исследования яви-
лось оценка эффективности программы 
кинезотерапии мужчин в возрасте 45-65 
лет, направленной на восстановление 
функции сердца. В исследовании каж-
дый очередной сеанс упражнений носил 
индивидуальный характер в зависимости 
от электрокардиографической информа-
ции о пациентах. В карте пациента ре-
гистрировали текущее состояние боль-
ного, режим физических упражнений и 
рекомендации врача. Результаты систе-
матических наблюдений передавались в 
центр кардиологической реабилитации 
N.ZOZ „Neptun” в Шимборге. Состояние 
здоровья обследованных свидетельство-
вало об эффективности программ кинезо-
терапии. У каждого пациента отмечалось 
улучшение кардиологических показате-
лей, повышение состояния физической 
работоспособности в аэробных условиях 
и иммунной системы в целом. Результаты 
исследования подтвердили целесообраз-
ность программ кинезотерапии в зависи-
мости от индивидуальных особенностей 
кардиосистемы пациентов.

Єрмаков С.С., Прусік Кри-
стоф, Бєлавіа Л., Станкевич Б. 
Ефективність програм кінезотерапії 
чоловіків 45-65 років по з'єднанню 
коронарних судин (CABG). Метою 
дослідження було оцінка ефективності 
програми кінезотерапії чоловіків 
у віці 45-65 років, спрямованої 
на відновлення функції серця. У 
дослідженні кожен черговий сеанс 
вправ носив індивідуальний характер в 
залежності від електрокардіографічної 
інформації про пацієнтів. У карті 
пацієнта реєстрували поточний стан 
хворого, режим фізичних вправ і 
рекомендації лікаря. Результати систе-
матичних спостережень передавали-
ся в центр кардіологічної реабілітації 
N. ZOZ «Neptun» в Шімборге. Стан 
здоров'я обстежених свідчило про 
ефективність програм кінезотерапії. 
У кожного пацієнта відзначалося 
поліпшення кардіологічних показників, 
підвищення стану фізичної 
працездатності в аеробних умовах і 
імунної системи в цілому. Результати 
дослідження підтвердили доцільність 
програм кінезотерапії в залежності 
від індивідуальних особливостей 
кардіосістеми пацієнтів. 

Keywords:
cardiac rehabilitation, training program, 
coronary artery bypass grafting.

реабилитация, кардиология, 
эффективность, программы, кинезо-
терапия.

реабілітація, кардіологія, ефектив-
ність, програми, кінезотерапія.

Wstęp1

W XXI wieku choroby układu krążenia, na czele z 
chorobą wieńcową, stanowią główną przyczynę zgonów. 
Większa liczba przypadków dotyczy mężczyzn z nadwagą 
po IV dekadzie życia, którzy prowadzą siedzący tryb życia, 
palą papierosy i nadużywają alkoholu. Dodatkowo jako 
jedną z przyczyn wymienia się nadmierny, przetrwały stres 
lub brak umiejętności radzenia sobie z nim [3, 5, 7, 9]. Wśród 
najpopularniejszych metod leczenia choroby wieńcowej 
wymienić należy angioplastykę z implantacją stentu w 
połączeniu z farmakoterapią oraz kardiochirurgiczny zabieg 
pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG). Polega 
on na wszczepieniu pomostów żylnych lub tętniczych, 
celem ominięcia zwężonych przez zmiany miażdżycowe 
odcinków naczyń wieńcowych. Od 1967 roku CABG 
stało się powszechną metodą leczenia choroby wieńcowej. 
Zainteresowanie lekarzy i fizjoterapeutów bypassami 
stale rośnie, pojawiają się nowe pytania i kolejne próby 
odpowiedzi na nie [4, 6, 9].

Systematyczna aktywność fizyczna angażująca pracę 
dużych grup mięśniowych wywołuje reakcje adaptacyjne 
układu krążenia zwiększające tolerancję wysiłku oraz 
zwiększa siłę i wytrzymałość mięśni. Ćwiczenia fizyczne 
programu rehabilitacji wykonywane przez chorego, który 
zakończył okres rekonwalescencji i podjął czynności 
życia codziennego po ostrym epizodzie choroby układu 
© Iermakov S., Prusik K., Bielawa Ł., Błażej Stankiewicz, 2011

krążenia, lub chorego który w przebiegu przewlekłej 
choroby układu krążenia powinien zwiększyć swoją 
aktywność fizyczną i tolerancję wysiłku, mają najczęściej 
charakter treningu fizycznego. Realizacja programu 
ćwiczeń fizycznych (planowanego treningu i zwiększenia 
aktywności fizycznej w życiu codziennym) wymaga 
wcześniejszego przygotowania do ćwiczeń i zapewnienia 
skutecznego oraz bezpiecznego ich wykonywania [1, 2, 
4, 7, 8].

Ogólne zasady prowadzenia ćwiczeń i treningu 
dla osób chorych nie różnią się od programu dla osób 
zdrowych, natomiast dostosowanie polega na wyborze 
ćwiczeń, obciążeń treningowych, intensywności, 
czasu trwania i częstotliwości wykonywania ćwiczeń), 
przebiegu treningi oraz kontrolowaniu reakcji organizmu 
i stanu zdrowia ćwiczących [4].

Warunki skuteczności treningu fizycznego:
Indywidualne, dostosowane do stanu i potrzeb pacjenta • 
zaplanowanie ćwiczeń.
Obciążenie wywołujące skutki adaptacyjne musi być • 
większe niż przeciętne obciążenia przy dotychczas 
podejmowanych wysiłkach.
Po każdym okresie obciążania wysiłkiem musi być • 
wystarczająco długi okres odpoczynku.
Stopniowe zwiększanie obciążenia w miarę zwiększania • 
się wydolności osoby trenowanej.
Specyficzność obciążeń, tzn. trening powinien rozwijać • 
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pożądane cechy motoryczne.
Wystarczająca częstotliwość wykonywania ćwiczeń.• 
Systematyczność treningu (zaprzestanie treningu • 
powoduje stopniowe zmniejszanie się wydolności 
wysiłkowej) [4, 8].

Im silniejszy bodziec tym większy efekt treningu 
pod warunkiem, że bodziec ten jest dobrze tolerowany 
przez osobę poddaną treningowi. Dla uzyskania efektów 
treningu nie jest konieczne podejmowanie wysiłków 
powodujących bardzo znaczne zmęczenie (wyczerpanie). 
Trening o mniejszych obciążeniach wymaga dłuższego 
czasu dla osiągnięcia efektów wy trenowania [4, 5, 8].

Osiągnięcie kompleksowości rehabilitacji 
kardiologicznej i realizację jej licznych celów ułatwia 
podzielenie całego procesu rehabilitacji na kolejne etapy 
oddziaływań, odpowiadające procesowi zdrowienia 
pacjenta i warunkom w jakich się znajduje [4, 5].

Cel pracy
Celem pracy jest ocena skuteczności programu 

treningowego w rehabilitacji kardiologiczne 11 mężczyzn 
pomiędzy 45 a 65 rokiem życia poddanych zabiegowi 
pomostowania tętnic wieńcowych. 

Materiał i metody badań
W badaniach posłużono się raportami z 

elektrokardiograficznego badania wysiłkowego, 
wykonanego przed oraz po każdym z turnusów 
rehabilitacyjnych danego pacjenta. W celu analizy 
obciążeń treningowych wykorzystano również karty 
pacjentów, zawierające rozpoznanie choroby, zalecania 
lekarza oraz zlecone zabiegi. 

Wszystkie badania oraz treningi zostały 
przeprowadzone w N.Z.O.Z. „Neptun” – Oddział 

Rehabilitacji Kardiologicznej w Szymbarku. Każdy z 
badanych pacjentów przebywał w ośrodku 28 dni (w tym 
24 dni zabiegowe).

Wyniki badań
Charakterystyka wielkości obciążeń treningowych
Określenie optymalnych obciążeń treningowych 

stanowi klucz do osiągnięcia zamierzonych celów 
zarówno w procesie treningu sportowego, zdrowotnego, 
jak i w programie rehabilitacji ruchowej u osób po 
incydencie kardiologicznym. 

Analizując wykres 1 uwidacznia się dominacja środków 
treningowych kształtujących sprawność ogólną (24 
zabiegi); równorzędnie kształtowana była wytrzymałość 
aerobowa – łącznie 24 zabiegi. Przeprowadzone zostały 
również gimnastyki oddechowe w liczbie 20 na jeden 
turnus rehabilitacyjny. Taki układ zajęć jest logiczny, 
zważywszy na cele jakie stawiane są w rehabilitacji 
kardiologicznej.

Ocena skuteczności programu treningowego
Planując ćwiczenia należy założyć, jakie wskaźniki 

stanu chorego i jakie badania będą stanowiły kryterium 
skuteczności stosownych ćwiczeń fizycznych. W 
niniejszych badaniach tolerancję wysiłku oceniono na 
podstawie elektrokardiograficznego badania wysiłkowego 
(pochłanianie tlenu, częstotliwość skurczów serca na 
danym poziomie obciążenia). Dodatkowym kryterium 
w ocenie skuteczności wysiłku jest nasilenie odczucia 
obciążenia wysiłkiem, zmęczenia lub duszności przy 
danym obciążeniu wysiłkiem – mierzone m.in. salą 
Borga. 

Powyższy wykres przedstawia wartości współczynnika 
MET (jednostka poboru tlenu – ok. 3,5 ml O2 na kilogram 

Wykres 1. Ilościowe charakterystyka środków treningowych wykorzystanych podczas turnusu 
rehabilitacyjnego  badanych pacjentów.
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masy ciała na minutę) uzyskane podczas próby wysiłkowej 
przed (kolor granatowy) i po (kolor różowy) cyklem 
treningowym rehabilitacji. Wartość współczynnika 
wzrosła u każdego badanego pacjenta. Różnica pomiędzy 
pierwszą a drugą badaną wartością wyniosła średnio 
3,77 MET. Wśród badanych pacjentów najniższy stopień 
poprawy wynosił 1 MET, najwyższy 6,5 MET. 

Wnioski 
Zastosowane obciążenia treningowe w programie 

rehabilitacji kardiologicznej u mężczyzn po przebytym 
zabiegu pomostownia tętnic wieńcowych pozwoliły 
na skuteczną realizację postawionych celów.  
U każdego z pacjentów odnotowano wzrost wydolności 
organizmu oraz ukształtowanie mechanizmów 
odpowiedzialnych za adaptację organizmu do wysiłku. 
Środki i metody treningowe oraz wielkość obciążeń 
treningowych zostały dobrane adekwatnie do poziomu 
zdolności motorycznych pacjentów. 

Przeprowadzona analiza obciążeń treningowych oraz 
ocena skuteczności programu rehabilitacji pozwalają 
wyciągnąć wniosek, iż podstawą w osiągnięciu celu 
rehabilitacji kardiologicznej jest kształtowanie sprawności 
ogólnej oraz wytrzymałości aerobowej. Optymalnie 
dobrane obciążenia treningowe, uwzględniające 
indywidualne potrzeby pacjentów, stanowią klucz 
do sukcesu w procesie powrotu do zdrowia osób po 
incydencie kardiologicznym.  

Pacjenci po CABG, jako osoby pozornie zdrowe 
wracają do codziennego życia. Bardzo często jednak 
potrzebują rehabilitacji ruchowej i psychospołecznej. 
Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna jest w stanie 
spowolnić postęp choroby podstawowej i zapobiec 
często tragicznym jej skutkom. Przygotowuje ona w 
pełni pacjenta do wykonywania obowiązków związanych 
z pracą, funkcjonowania w społeczeństwie zgodnie z 
pełnioną funkcją oraz do umiejętnego korzystania z 
radości, jakie daje życie.
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Wykres 2. Wartości współczynnika MET na początku oraz końcu cyklu treningowego uzyskane 
podczas elektrokardiograficznego badania wysiłkowego.
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Kryteria ilościowe i jakościowe  oceny  
zdrowia pozytywnego kobiet w starszym wieku
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Annotation:
Prusik Katarzyna. Quantitive and qualita-
tive criteria of positive health evaluation 
of women in older age. On the bases of 
three-year continuous studies, that involved 
a number of factors connected with positive 
health of women at the age of  60-80, logi-
cally and empirically justified the value of a 
control factors complex, quantitive and quali-
tative criteria of evaluation, an algorithm of 
complex evaluation. To evaluate the positive 
health of women suggested the factors that 
are at the root of the efficiency and indirectly 
characterise the level of physiological sup-
plying of working muscles with energetic 
substrates and respiratory function of organ-
ism, and the level of senso-motoric system. 
The methods of statistical description and 
reasoning used in the work – correlation 
and factor analysis  contributed to discrimi-
nation of minimal complex of four the most 
reliable and accurate factors, commensurate 
with the specific of a tested contingent,  from 
fourteen used previously during the studies. 
Such obtained information complex creates 
new possibilities of training load optimisation 
in relation to individual specific of morpho- 
functional abilities understood as health of 
exercising people.

Прусік Катерина. Кількісні та 
якісні критерії оцінки здоров’я 
жінок старшого віку. На матеріалі 
довгострокового, трирічного 
спостереження стану рухової 
здібності групи жінок 60-80 років 
обґрунтовано комплекс контрольних 
показників, кількісні та  якісні критерії, 
алгоритм комплексної оцінки. 
Для оцінки рухових здібностей 
запропоновані показники дихання, 
енергозабезпечення м’язової 
діяльності та сенсомоторної системи 
обстежуваних. Використання 
статистичних методів – кореляційного 
та факторного аналізів – дали 
можливість виділити мінімальний 
комплекс чотирьох найбільш 
інформативних із чотирнадцяти 
попередньо використаних у 
дослідженні показників, які були 
адекватними до вікових та фізичних 
особливостей контингента жінок. Цей 
комплекс інформації дає можливість 
оптимізувати фізичні навантаження 
у відповідності до індивідуальних 
особливостей тих, хто займається 
руховою діяльністю. 

Прусик Екатерина. Количественные 
и качественные критерии двигатель-
ной способности женщин старшего 
возраста. На материале длительного, 
трёхлетнего наблюдения состояния 
двигательных способностей группы 
женщин 60-80 лет обоснован комплекс 
контрольных показателе, количествен-
ные и качественные критерии, алго-
ритм комплексной оценки. Для оценки 
двигательных способностей предло-
жены показатели дыхания, энергообе-
спечения мышечной деятельности и 
сенсомоторной системы обследован-
ных. Использование статистических 
методов корреляционного и фактор-
ного анализа позволили обосновать 
минимальный комплекс четырёх наи-
более информативных из четырнад-
цати предварительно использованных 
в исследовании показателей, адекват-
ных возрастным и физическим особен-
ностям контингента. Этот комплекс ин-
формации позволяет оптимизировать 
физические нагрузки в соответствии с 
индивидуальными особенностями за-
нимающихся.

The Keywords:
health training, women, criteria, complex 
evaluation.
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Wstęp1

 W obecnych warunkach wyraźnego progresu 
postępu naukowego i technicznego całych społeczeństw 
na całym świecie, pojawiają się obiektywne problemy 
ochrony zdrowia, przedłużenia okresu twórczego i 
samodzielnego życia oraz wydłużenia jego czasu trwania 
[5,8]. W literaturze specjalistycznej podkreśla się 
znaczenie zorganizowanej, metodycznie uzasadnionej i 
organizacyjnie usankcjonowanej aktywności fizycznej 
ludzi w  różnym wieku i płci w działalności promującej 
zdrowie, jako najbardziej efektywny czynnik profilaktyki 
prowadzącej do obniżenia się zachorowalności na szereg 
chorób, zwanych cywilizacyjnymi, których niezależnym 
czynnikiem ryzyka jest niedostateczna aktywność 
fizyczna, a których złe statystyki można racjonalnie 
obniżać przy pomocy ćwiczeń fizycznych, poprzez 
uzyskiwanie efektu wzmocnienia działania systemu 
immunologicznego [5,6,9]. Jednocześnie wiadomo, że 
aktywność fizyczna jest składową tzw. stylu życia, który 
każdy człowiek formatuje według własnych wzorców, 
przekonań i możliwości. Zintegrowane pojecie aktywności 
fizycznej jako elementu stylu życia, choć nie jest odkryciem 
nowym  (paradygmat Lalonda z  1974r.), przynosi 
nowe światło na sposób ujmowania i rozumienia roli 
aktywności fizycznej w profilaktyce chorób, umieralności 
i niedołężnienia oraz inwalidztwa społeczeństwa.  Badura 
[1] oszacował procentowo wpływ czynników określonych 
w paradygmacie  Lalonda  [8] na umieralność z powodu 
chorób układu krążenia: w 25%  zgony determinują 
czynniki biologiczne, 9%- środowiskowe, 54%- styl 
życia  i 12%- ochrona zdrowia. Stało się więc jasne, że 
© Katarzyna Prusik, 2011

u podstaw prozdrowotnego stylu życia leży aktywność 
fizyczna ale także, że czynnik ten jest mocno zintegrowany 
z komponentą psychologiczną,  jako wynik wysokiej 
świadomości ludzi o konieczności wzmacniania i 
rozwijania tej sfery ludzkiego życia. W zintegrowanym 
pojęciu stylu życia jest miejsce na budżet wolnego czasu, 
sposób odżywiania się (racjonalne nawyki żywieniowe) 
oraz unikanie czynników antyzdrowotnych, szkodzących 
zdrowiu tj. nałogów (nikotynizm, alkoholizm, środki 
psychoaktywne) i nadmiernego stresu psychicznego.

 Podniesienie poziomu edukacji zdrowotnej rozwijać 
się może paralelnie w dwóch  kierunkach: dalszej 
higienizacji stylu życia, po pierwsze i rozwijania własnych 
umiejętności oceny możliwości fizycznych na podstawie 
obiektywnych, metrycznych wskaźników  kontrolnych- 
po drugie [3,7,10,11].

W związku z powyższym, podstawowym celem 
badań jest opracowanie systemu oceny poziomu zdrowia 
pozytywnego,  która mieści w sobie blok wskaźników 
kontrolnych, na podstawie których możliwym będzie 
określenie ilościowych i jakościowych kryteriów 
oceny poziomu zdrowia pozytywnego badanych kobiet 
uczestniczących w treningu zdrowotnym.

Założenia metodologiczne badań własnych 
uwzględniają dwa możliwe sposoby sformułowania oceny 
wskaźników zdrowia pozytywnego badanych:

-pierwszy polega na organizacji systematycznej 
kontroli zdrowia pozytywnego kobiet w wieku 60-80 
lat, które w okresie trzyletniego cyklu uczestniczyły 
w treningu zdrowotnym, jako procesie kierowanym i 
kontrolowanym. 
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Na początku cyklu i po jego zakończeniu, w każdym 
z trzech rocznych cykli treningowych, rejestrowano 14. 
wskaźników kontrolnych charakteryzujących poziom 
funkcji oddechowej i zabezpieczenia energetycznego 
pracy mięśniowej w warunkach aerobowych oraz 
działanie systemu  sensomotorycznego; rejestrowano 
również wskaźniki morfologiczne. Całość wskaźników 
kontrolnych przedstawiono w tabeli 1. W badaniach 
uczestniczyło 47.  kobiet, które podzielono na trzy 
kategorie wiekowe, umownie nazwane grupami A,B,C. 
Średnia wieku  w grupie A wynosiła 58,7 lat (n=18), w 
grupie B- 65,6 lat( n=16) , w grupie C- 74,3 lata (n=13) 
Ogólna suma pomiarów kontrolnych u 47.  badanych  w 
trzyletnim cyklu, przy dwukrotnej w każdym rocznym 
cyklu rejestracji obejmującej 14 wskaźników kontrolnych, 
wyniosła prawie cztery tysiące  pomiarów jednostkowych. 
Program treningu zdrowotnego zorientowany był na 
utrzymanie optymalnego poziomu czynników sprawności 
związanej ze zdrowiem ( wytrzymałość, siła, gibkość, 
równowaga ciała) w ciągu całego czasu trwania 3- letnich 
badań. Zajęcia treningowe prowadzono  3x tygodniu po 
60 minut. W części wstępnej i końcowej (15 i 5 minut) 
każdej jednostki treningowej korzystano z ćwiczeń 
kształtujących sprawność ogólną z elementami ćwiczeń 
równoważnych i innych koordynacyjnych. Główną część 
zajęć (40 minut) zajmował marsz ciągły ze zmienną 
intensywnością w formie nordic walking. Tempo marszu 
kontrolowano za  pomocą indywidualnych urządzeń 
typu sport- tester (typ Polar Team) służących do ciągłej 
rejestracji HR ćwiczących.

- drugi sposób,  polega na metrologicznym uzasadnieniu 
wyboru  minimalnego kompleksu najbardziej trafnych 
i rzetelnych wskaźników kontrolnych, adekwatnych do 
postawionego a’priori celu badań oraz indywidualnej 
specyfiki grupy badawczej.

Wyniki badań i ich omówienie
Pozostając w spójności z głównym celem badań- 

określenia pozytywnego wpływu zastosowanego programu 
treningu zdrowotnego na zmiany poziomu zdrowia 
badanych, dokonano porównania zarejestrowanych  w 
grupie eksperymentalnej (n=47) wskaźników kontrolnych 
z analogicznymi pomiarami zarejestrowanymi 
jednorazowo w grupie kontrolnej (n=159). Grupa 
kontrolna charakteryzowała się podobnym jak grupa 
eksperymentalna, rozkładem kategorii wiekowych ( 
kA, n=59, śr. wieku 58,7 lat; kB, n=63, śr. wieku 65,6 
lat; kC, n=37, śr. wieku 74,3 lata), lecz  nie uprawiała 
systematycznie żadnej formy aktywności fizycznej, ujętej 
w proces treningu zdrowotnego.

W ścisłym związku z przyjętym sposobem 
sformułowania oceny wskaźników zdrowia pozytywnego 
badanych, określono charakter rozkładu statystycznego 
(wg Gaussa; test Shapiro- Wilka)  dla wszystkich 14. 
wskaźników kontrolnych. Uzyskano normalny charakter 
rozkładu statystycznego zgromadzonych w trakcie procesu 
badawczego, wyników badań. Następnie obliczono wartości 
współczynników korelacji liniowej Pearsona dla wszystkich 
par wskaźników kontrolnych – w ten sposób powstała 
matryca korelacyjna, którą poddano procedurze analizy 
czynnikowej ( metoda głównych czynników) [4,11].

Wyniki analizy czynnikowej umożliwiły procedurę  
zminimalizowania  bloku wskaźników kontrolnych do 
czterech- najbardziej adekwatnych do specyfiki  warunków 
morfo- funkcjonalnych, jakimi charakteryzowały się  
uczestniczące w badaniach kobiety.

Analiza poszczególnych par wskaźników korelacji 
liniowej w matrycy 14. krotnej, ukazała istnienie 
zależności korelacyjnych tylko między niektórymi 
wskaźnikami, które odzwierciedlały poziom oddzielnych, 
przedstawionych osobno, systemów funkcjonalnych 
organizmu, co nie  w  pełni oddaje istotę funkcjonowania 
organizmu jako całości, z uwzględnieniem  jego złożoności, 
a skazuje badacza na przyjęcie  uproszczonego  modelu 
funkcjonowania organizmu żywego, rozpatrywanego już 
tylko jako suma poszczególnych jego elementów.  Dlatego 
też, chcąc wypełnić metrologiczny wymóg obiektywnego 
uzasadnienia kompleksu wskaźników służących do 
opisania struktury poziomu zdrowia pozytywnego 
badanych, posłużono się metodą analizy czynnikowej. 
W rezultacie przeprowadzonej analizy czynnikowej 
uzyskano cztery logicznie wyjaśnione i metrycznie 
uzasadnione czynniki, których wkład w  ogólną strukturę 
wynosił 77,6%.

Pierwszy czynnik mieścił 34,9% wyników a  
maksymalnie wysokie wartości wskaźnika korelacji 
przyjęły wskaźniki budowy somatycznej badanych 
(r=0,801-0,987) oraz niektóre wskaźniki motoryczne: 
gibkość (r=0,345), siła mięśni brzucha (r=0,420) oraz 
wyniki marszu na dystansie 2000m (r=0,369). W drugim 
czynniku, który mieścił 18,7% wszystkich wyników 
znalazły się czynniki równowagi ciała w różnych 
warunkach pomiarowych (r=0,744-0,920). W trzecim 
czynniku, mieszczącym 15,4% wyników znalazły się 
wskaźniki somatyczne-  rzeczywistej beztłuszczowej 
masy ciała i zawartości wody w organizmie (r=0,955-
0,956). W czwartym czynniku, który zgromadził 8,6% 
wyników, znalazły się wskaźniki charakteryzujące 
równowagę ciała, gibkość i wyniki  w marszu na 2000m, 
który to wskaźnik w tym czynniku podkreślił swoją 
wysoką wartość korelacyjną ( r=0,609). 

Logiczne wyjaśnienie wyników analizy statystycznej 
pozwoliło zaproponować do praktyki kontroli, blok 
czterech wskaźników kontrolnych: 

FAT%- charakteryzujący zawartość tłuszczu w • 
organizmie
Stab- charakteryzujący stan funkcji równowagi ciała• 
FFM- charakteryzujący rzeczywistą zawartość tanki • 
beztłuszczowej 
M- jako integralny wskaźnik funkcji motorycznej • 
badanych.

W ten sposób ilościową ocenę kompleksową (OK) 
poziomu zdrowia pozytywnego każdej z badanych 
kobiet oblicza się z następującego wzoru, gdzie wartości 
5,3,2  – to dodana wartość rzeczywistej miary ważności 
poszczególnych wskaźników kontrolnych w zależności 
od procentowej zawartości każdego czynnika w ogólną 
strukturę

OK= (FAT%+5)+ (Stab+3)+ (FFM +2) +M
Ilościowa informacja kontrolna, przedstawiona w 

tab.3. otwiera możliwości skonstruowania jakościowej 
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Tabela 1
Matryca korelacyjna wskaźników zdrowia pozytywnego kobiet w wieku 60-80 lat (n=47)

wskaźniki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1  Marsz na 2000m х ,20 ,33 ,11 ,08 ,08 ,09 ,13 ,16 ,16 ,22 ,28 ,06 ,06
2 Gibkość х ,06 ,17 ,09 ,17 ,31 ,01 ,00 ,21 ,23 ,29 ,00 ,00
3 Siła mięśni х ,32 ,06 ,12 ,24 ,47 ,49 ,29 ,38 ,36 ,12 ,12
4 Równowaga ciała х ,30 ,20 ,29 ,21 ,19 ,20 ,24 ,11 ,21 ,21
5 Czas reakcji prostej х ,08 ,10 ,10 ,06 ,03 ,11 ,03 ,04 ,02
6 Stabilografia 1 х ,82 ,54 ,51 ,34 ,31 ,24 ,29 ,29
7 Stabilografia 2 х ,51 ,65 ,20 ,19 ,19 ,14 ,14
8 Stabilografia 3 х ,85 ,05 ,10 ,09 ,02 ,01
9 Stabilografia 4 х ,07 ,13 ,07 ,05 ,06
10 Masa ciała х ,92 ,83 ,75 ,75
11 BMI х ,89 ,53 ,53
12 FAT% х ,25 ,26
13 FFM х ,99
14 TBV х

Legenda: Stabilografia: 1 – pole powierzchni rozwiniętej, oczy otwarte 2 –całkowita długość linii, oczy otwarte;  
               3 – pole powierzchni rozwiniętej, oczy zamknięte; 4 – całkowita długość linii, oczy zamknięte

Tabela 2
Wyniki analizy czynnikowej wskaźników zdrowia pozytywnego kobiet uczestniczących w badaniach (n=47)

L.p. Wskaźniki czynniki, ich wkład %
I-34,9 II-18,7 III-15,4 IV-8,6

1 Marsz na 2000m 0,369 0,104 0,260 0,609
2 Gibkość 0,345 0,010 0,082 0,677
3 Siła mięśni 0,420 0,520 0,035 0,175
4 Równowaga ciała 0,102 0,278 0,288 0,576
5  Szybkość reakcji prostej 0,049 0,089 0,048 0,342
6 Stabilografia 1 0,274 0,744 0,236 0,165
7 Stabilografia 2 0,213 0,780 0,084 0,330
8 Stabilografia 3 0,103 0,892 0,004 0,060
9 Stabilografia 4 0,084 0,920 0,063 0,049
10 Masa ciała 0,804 0,025 0,579 0,001
11 BMI 0,888 0,019 0,366 0,045
12 FAT% 0,987 0,010 0,040 0,010
13 FFM 0,227 0,032 0,956 0,011
14 TBV 0,228 0,035 0,955 0,013
Legenda: wskaźniki 11-14 charakteryzują wskaźniki morfologiczne budowy i składu ciała

Tabela 3
Skale oceny ilościowej i jakościowej w poszczególnych testach

Liczba punktów Niski poziom Poniżej średniego Średni poziom Powyżej 
średniego Wysoki

Fat% 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                    
           

Granice 
liczbowe 45,4 44,1 42,8 41,5 37,6 29,8 25,9 24,6 23,3 21,9

Liczba
 punktów Niski poziom Poniżej średniego Średni poziom Powyżej 

średniego Wysoki

Stabilo 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                    
           

Granice 
liczbowe 584,1 557,4 530,7 504,0 424,0 263,8 183,8 157,1 130,4 103,7

Liczba
 punktów Niski poziom Poniżej średniego Średni poziom Powyżej 

średniego Wysoki

FFM 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                    
           

Granice 
liczbowe 33,1 34,5 35,9 37,3 41,4 49,8 53,9 55,3 56,7 58,1

Liczba punktów Niski poziom Poniżej średniego Średni poziom Powyżej 
średniego Wysoki

Marsz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                    
           

Granice 
liczbowe 23,42 23,18 22,48 22,24 21,06 18,30 17,18 16,48 16,24 16,00
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oceny zdrowia pozytywnego na podstawie skal 
proporcjonalnych, zbudowanych zgodnie  z zasadą 
„prawo 3 sigm” [4,11]. Dlatego też spójnie z  powyższymi 
procedurami, opracowano jakościowe kryteria oceny 
zdrowia pozytywnego,  jednak z uwzględnieniem wieku 
badanych (tab.3).

Zgodnie z przedstawionymi powyżej kryteriami, 
obliczono dla poszczególnych kategorii wiekowych 
badanych ocenę kompleksową ich zdrowia pozytywnego 
i zestawiono zawartość procentową badanych, które 
na kolejnych etapach trzyletniego cyklu osiągały 
poszczególne jej poziomy: niski, średni, wysoki. 

Dyskusja
Wyniki badań przedstawione powyżej można 

wykorzystać w praktyce jako wdrożenie, uwzględniając 
dwa warunki:

 – pierwszy z nich związany jest z  uzasadnionym 
w publikacji, celowym wykorzystaniu w procesie 
rekreacji ruchowej ludzi w wieku senioralnym i starszym, 
wskaźników kontrolnych, które służyć mają ilościowej i 
jakościowej ocenie ich zdrowia pozytywnego.

W tym miejscu należy raz jeszcze podkreślić, że  każdy 
proces dydaktyczny, realizowany w ramach systemu 
kultury fizycznej powinien nosić znamiona procesu 
kierowanego i mieć indywidualny charakter. Realizacja 
tego postulatu natury teoretycznej w praktyce procesu 
pedagogicznego, wymusza zdobywanie systematycznej, 
obiektywnej, ilościowej i jakościowej informacji o 
aktualnym poziomie funkcji  ruchowej  biorących w nim 
udział osób [3,9,10].

Pojawiające się w tym miejscu pytanie, dotyczyć może 
kwestii pełnej adekwatności wykorzystanych wskaźników 
kontrolnych do wieku, płci, poziomu zdrowia i sprawności 
fizycznej ćwiczących oraz tego, czy wskaźniki kontrolne 
odpowiadają głównemu nurtowi poszukiwań badawczych 
ujętych w konkretny cel i wypełniony treściami 
głównych założeń programowych treningu zdrowotnego, 
realizowanego w systemie kultury fizycznej:

- drugi warunek łączy się ściśle z odpowiedzią na 

pytanie o efektywność zaproponowanego programu 
treningu zdrowotnego, którego celem nadrzędnym było 
podniesienie poziomu sprawności fizycznej i zdrowia 
osób w starszym wieku.

W badaniach własnych, na etapie organizacji ćwiczeń 
z kobietami  w starszym wieku, pryncypialnego znaczenia 
nabiera kwestia optymalizowania obciążeń treningowych. 
Jest to warunek niezbędny do bezpiecznego dla zdrowia, 
z jednej strony i efektywnego z drugiej, realizowania 
założeń treningu zdrowotnego. Kwestia optymalizacji 
obciążeń treningowych łączy się ściśle z okresem  zmian 
inwolucyjnych, dokonujących się wraz z upływem lat 
wieku kalendarzowego każdego człowieka. Jako przykład 
nieodwracalnych zmian wstecznych, dokonujących 
się na etapie inwolucji, można podać  ograniczone 
wieloma czynnikami,  zmiany adaptacyjne dokonujące 
się pod wpływem bodźców treningowych. Tym samym 
optymalizacja obciążeń treningowych w grupach osób 
starszych nabiera nowej wagi, wynikającej wprost  z  
ograniczeń jakie przynosi ze sobą starzenie się organizmu, 
wymaga więc szczególnej uwagi od osób zajmujących się 
kierowaniem tym procesem. Zatem, stosowanie  obciążeń 
zbyt małych w treningu zdrowotnym seniorów jako 
bodźców podprogowych, nie przyniesie żadnych skutków 
zdrowotnych zaś stosowanie bodźców zbyt dużych, może 
przynieść skutek odwrotny od zamierzonego- uszczerbek 
na zdrowiu.

W zaprezentowanych tu badaniach mieliśmy na 
względzie obydwa warunki, jako niezbędne przy 
sformułowaniu ostatecznego kształtu problemu 
badawczego, ujętego w ogólnej metodologii badań 
własnych.

Pierwszy z wyznaczonych warunków zrealizowano 
zarówno w  sposób logiczny jak i empiryczny (analiza 
korelacyjna i czynnikowa – tab. 1 i 2), co pozwoliło 
wyróżnić minimalny  kompleks najbardziej trafnych 
wskaźników kontrolnych oraz opracować skalę  oceny 
kompleksowej (ilościową i jakościową) zdrowia 
pozytywnego (tab. 3).

Tabela 4
Kryteria oceny kompleksowej zdrowia pozytywnego w zależności od wieku badanych

Jakościowa ocena zdrowia pozytywnego

Punkty/wiek niski poniżej 
średniego średni powyżej 

średniego wysoki
58-60 14-17 18-25 26-33 34-40 41-50
61-65 12-14 15-17 18-25 26-30 31-38
66-75 10-12 13-15 16-23 24-26 27-34

Tabela 5
Zawartość procentowa badanych z grupy eksperymentalnej (n=47) w jakościowych kryteriach  

oceny kompleksowej w trakcie 3- letniego cyklu treningu zdrowotnego

Kategorie 
wiekowe

Jakościowa ocena kompleksowa w poszczególnych cyklach
Przed rozpoczęciem 

cyklu
Po zakończeniu 1. 

cyklu
Po zakończeniu 2. 

cyklu
Po zakończeniu 3. 

cyklu
niski średni wysoki niski średni wysoki niski średni wysoki niski średni wysoki

Grupa A 0 80 20 0 90 10 13 87 0 25 75 0
Grupa B 17 83 0 8 84 8 13 87 0 33 67 0
Grupa C 0 100 0 0 83 17 17 50 33 0 50 50

Legenda: Grupa A- średnia wieku 58,7 lat; grupa B- średnia wieku 65,6 lat; grupa C- średnia wieku 74,3 lata.
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Drugi warunek, wyznaczony na drodze logicznej 
weryfikacji modelu badawczego, wypełniono poprzez 
określenie efektywności  zastosowanych programów 
treningu zdrowotnego. Wykorzystanie w tym celu 
specjalnie opracowanych, jakościowych skal ocen  
pozwoliło na precyzyjne określenie zmian poziomu 
zdrowia pozytywnego (określonego przez cztery wskaźniki: 
budowy somatycznej, funkcji sensoryczno- motorycznej 
oraz możliwości funkcjonalnych) w dynamice trzyletniego 
cyklu  treningowego (tab. 5). Dane zamieszczone w tabeli 
5. pokazują, że  każdej kategorii wiekowej kobiet, w 
badaniach początkowych, wykonanych przed rozpoczęciem 
przez nie trzyletniego cyklu treningu zdrowotnego, w 
jakościowej ocenie kompleksowej opisującej poziom 
zdrowia pozytywnego, z oceną „ poziom średni” mieściło 
się od 80-100% badanych a po zakończeniu 3- letniego 
cyklu już tylko 50-75% badanych. Obserwowana, 
w niektórych przypadkach, asymetria w rozkładzie 
statystycznym pomiarów kontrolnych we wszystkich 
kategoriach wiekowych badanych, zarówno przed 
rozpoczęciem przez nie cyklu jak i po jego zakończeniu, 
wyrażała się zrównoważonym stosunkiem oceny „ poziom 
niski” i  „ poziom wysoki” zdrowia pozytywnego. Na 
przykład w  najstarszej grupie ćwiczących (średnia wieku 
74,3 lata), rozkład badanych  na początku cyklu wyglądał 
następująco: wszystkie badane kobiety prezentowały 
poziom średni(100%) zdrowia pozytywnego, natomiast 
po zakończeniu 3- letniego cyklu po 50 % badanych 
prezentowała „poziom średni” i „wysoki”. 

Wyniki badań wykonane po zakończeniu trzyletniego 
cyklu treningowego, gdy każda z badanych kobiet była 
starsza o trzy lata, pozwoliły obiektywnie i całościowo 
potwierdzić efektywność zastosowanych programów 
aktywności fizycznej o charakterze procesu treningu 
zdrowotnego, w celu poprawy poziomu pozytywnego 
zdrowia kobiet starszych, co potwierdzają wyniki 
określane jako ustabilizowane na średnim poziomie po 
zakończeniu 3- letniego cyklu.  Z danych przedstawionych 
w tabeli 3. wynika jeszcze jedna prawidłowość: napór 
zmian inwolucyjnych w każdej kategorii wiekowej kobiet 
po ukończeniu przez nie piątej dekady życia jest na tyle 
silny, że wychwycenie progresywnych zmian w poziomie 
zdrowia pozytywnego pod wpływem długotrwałych 
bodźców treningowych  jest niezwykle trudne. Dlatego 
też zestawiono wyniki oceny kompleksowej zdrowia 
pozytywnego grup eksperymentalnej na początku 3- 
letniego cyklu i po jego zakończeniu z grupą kontrolną.  
Poniżej przedstawiono procentowy udział badanych z 
ilości 209 osób z grupy eksperymentalnej i kontrolnej 
w przemodelowanej, pięciostopniowej skali oceny 
kompleksowej w trzyletnim cyklu.

Podstawą merytoryczną  takiego podsumowania 
może być stwierdzenie istnienia ogólnej tendencji 
zmniejszania się w trakcie trwania trzyletniego cyklu 
treningowego ilości ćwiczących, które na poprzednich 
etapach prezentowały poziom  zdrowia pozytywnego 
„ niski” i  „ poniżej średniego.  Jednocześnie  w 
toku trzyletnich badań zwiększyła się ilość kobiet 
charakteryzujących się „poziomem powyżej średniego” i  
„wysokim” kompleksowej oceny zdrowia pozytywnego 
we wszystkich kategoriach wiekowych.

W trakcie szczegółowych analiz obserwowano 
również, w nielicznych przypadkach, obniżenie się ilości 
ćwiczących, którzy na poprzednich etapach trzyletniego 
cyklu charakteryzowali się „poziomem wysokim” 
zdrowia pozytywnego. Sytuacja taka może być związana 
z naturalną, biologiczną specyfiką funkcjonowania 
organizmu w starszym wieku lub też mieć związek z 
innymi czynnikami, nie poddającymi się analizie  w 
trakcie  przeprowadzania badań [1, 2, 4].
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Tabela. 6
Zmiany procentowe oceny kompleksowej w 3-letnim cyklu badań ciągłych

Poziom zmian w ocenie kompleksowej, %
Ocena jakościowa/ 

poziom Niski Poniżej niskiego Średni Powyżej średniego Wysoki
K ( n= 159) 14,47 9,43 69,81 2,52 3,77
E1 (n= 47) 3,57 14,29 75,00 0,00 7,14
E2 (n=28) 25,00 12,50 50,00 12,50 0,00

Legenda: K- grupa kontrolna; E1-grupa eksperymentalna na początku cyklu; 
                E2- grupa eksperymentalna po zakończeniu 3-letniego cyklu.



проблеми фізичного виховання і спорту   № 1 / 2011

135

Pedagogika, psihologia ta mediko-
biologicni problemi fizicnogo 
vihovanna i sportu
ISSN 1818-9210 (Online)
ISSN 1818-9172 (Print)

Founders: 
Kharkov regional branch of national 
olympic committee of Ukraine. 
Publishing house KSADA.

Editor-in-chief: Iermakov S.S., 
Kharkov, Ukraine.

Editorial college: 
Abdelkrim Bensbaa, Abu Dhabi, UAE.
Bizin V.P., Kremenchug, Ukraine.
Boychenko S.D., Minsk, Byelorussia.
Dmitriev S.V., Lower Novgorod, Russia.
Jagello Wladislaw, Gdans’k, Poland. 
Jorge Alberto Ramirez Torrealba, 

Maracay, Venezuela.
Kamaev O.I., Kharkov, Ukraine.
Korobeynikov G.V., Kiev, Ukraine.
Leikin M.G., Portland, USA.
Nosko N.A., Chernigov, Ukraine.
Prusik Krzysztof, Gdans’k, Poland.
Tkachuk V.G., Kiev, Ukraine.
Yan Wan Jun, Shijiazhuang, China.

Journal is ratified the Higher attestation 
commission of Ukraine:  (pedagogical 
sciences, physical education and sport)
Decision of Presidium  1-05/3 from 
08.07.2009.

Journal is reflected in databases:
IndexCopernicus 
http://journals.indexcopernicus.com; 
National library of Ukraine named 
after V.I.Vernadskiy
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/
PPMB/search.html
Electronic library of Russia 
http://elibrary.ru

Certificate to registration: 
KB 15370-3942PR. 06.07.2009.

Frequency  - 1 number in a month.

Address of editorial office:
Ukraine, 61068, Kharkov-68, Box 
11135.
Tel. (057) 755-73-58; fax: 706-15-60;
http://www.sportpedagogy.org.ua
e-mail:  sportart@gmail.com

© KRBNOKU, 2011
© KSADA, 2011

© S.S.Yermakov, 2011

PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, 
MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS

OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS
Scientific journal 2011, № 1

CONTENTS

Artjushenko A.A. The role of consciousness in forming motive skills at  
children of comprehensive school as a part of personal mobility ............ 3

Akhmetov R.F. The modern biomechanics technology in practice of 
preparedness athletes ............................................................................. 7

Boychenko N.V., Grin’ L.V. Technique-tactic indexes of competitive  
activity of combat wrestles ..................................................................... 10

Borodin U.A. Theoretical-methodological aspects of physical preparation  
of саdets of institutes of higher education of engineer-operator type .......... 13

Bugerya T. M.  Formation of physical rehabilitation specialists’ readiness  
for professional activity on the basis of intersubject relations ................ 17

Volkova S.S., Vindyuk O.V. Physical education of children 5-7 years in 
sporting health establishments of the United States of America ............ 21

Volkov V.L. Monitoring and evaluation of physical abilities, as the basic 
elements of learning management students, aiming at the development 
of personality in the physical training ..................................................... 24

Vorozhbit V.V. Youth spiritual and moral education in the Ivan Ogienko’s 
heritage .................................................................................................. 29

Gavrilenko I.V., Shpak V.P. Formation of students of higher educational 
institutions ready to use injury-prevention knowledge in professional 
work ....................................................................................................... 34

Galchenko A.N. Development of physical culture and sports in Ukrainian 
village in 1920-ies (for example Donbass) ............................................. 38

Gonshovsky V.M. The algorithm of the formation and realization of the 
individually oriented physical preparedness of the future rescuers  
at the stages of studying at high military educational institution ............ 41

Gumenniy V. Influences of physical training on intellectual working  
capacity and psychoemotional stability of students depending on 
specificity of professional work .............................................................. 45

Datsenko N.I. Analysis of the development of students’ force with  
different levels of moving activity ........................................................... 48

Dugina N.G., Mohova I. V., Borisova J.J. Estimation of teenager’s  
physical body condition at the age of 13-14 years ................................. 51

Yermolayeva T.N. The basics of the relationship of physical and aesthetic 
education in the process of development of personality ........................ 54

Zaytzev V.P., Iermakov S.S., Hagner-Derengowska Magdalena. 
Methodology of recreation in the structure of educational space .......... 58

Zaytzev V.P., Prusik Kristof, Manucharyan S.V. Theoretical and 
methodological approaches to the problem of students’ health in 
algorithms of recreation measures ........................................................ 66

Lyshevskaya V.M. Differential assessment of the development of human 
strength abilities ..................................................................................... 75

Magliovanyy A.V., Shymechko I.M., Boyarchuk A.M., Moros E.I. 
Dynamics of indicators of physical health among students engaged in 
power exercises ..................................................................................... 80

Makovetskaya N.V. Professional development of specialists of preschool 
educational establishments to educationally-health activity on the  
basis of pedagogical management ........................................................ 84

Markova V.S. Nontraditional facilities in the rehabilitation of women at 
incorrect positions of uterus ................................................................... 88

Mysiv V.M. Morphofunctional and some psychological changes of  
indicators of future rescuers on the stages of training in higher military 
training institution ................................................................................... 91

Oleksenko M.V. Factors of preserving and strengthening student’s health  
by pedagodical techologies ................................................................... 95



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

136

Omelyanenko G.A. The modern state of formed level of readiness of bachelors of physical education and sport to 
research activity .......................................................................................................................................................98

Pavlova Iu., Tulaydan V., Vynogradskyi В. Physical activity as a component of students’ life quality .....................102
Podlesny A.I. Innovative conditions of professionally applied training for maritime-students ....................................107
Sedliar Yu.V. Characteristics of the scientific researches in sport climbing (review of the monographs) ...................112
Sychov S.O. Students’ inclusion to the value of physical culture during the process of athletic training ...................116
Spychak N.P. The features of realization of general functional potential of organism qualified kayakists in the  

conditions of implementation of training and competition loading .........................................................................119
Shashlo N.S. Influence of facilities of physical rehabilitation on the functional state of the cardial and respiratory  

system for children with the purchased vices hearts after surgical interference in an early after operational period .....124
Iermakov S.S., Prusik Krz., Bielawa L., Stankiewicz B. The effectiveness of the program kinesitherapy men  

aged 45-65 years after coronary artery bypass graft (CABG) ...............................................................................127
Prusik Katarzyna. Quantitive and qualitative criteria of positive health evaluation of women in older age ...............130

НАУКОВЕ ВИДАННЯ
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту //науковий журнал. 

- Харків, ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2011. - №1. - 136 с.

Свідоцтво про внесення до держ. реєстру суб’єкта видав.справи 
ДК №860 від 20.03.2002р.

Обкладинка - Д.В. Русланов.
______________________________________________________________________________

Оригінал-макет підготовлено в редакційно-видавничому відділі ХДАДМ: Мастерова Ю.Р.
Технічний редактор: Гросу Ю.

Підп. до друку 26.01.2011 р. Формат 60х84/8. Папір: офсетний. Друк: ризографічний. 
Ум. друк. арк. 8.5.  Тираж 100 прим.

ХДАДМ, Харківська державна академія дизайну і мистецтв
61002, Харків-2, вул. Червонопрапорна, 8.

Надруковано у типографії ХДАДМ
61002, Харків-2, вул. Червонопрапорна, 8.

СТРУКТУРА АНОТАЦІЙ:
Оскільки структура анотації буде оцінена зарубіжними базами журналів, то пропонуємо підготувати анотації у 
такий спосіб та з врахуванням наступного:
Не вживати «У статті..» та не повторювати змістовну частину назви статті.
В анотації речення повинні бути нескладними. Це значно полегшує якість перекладу на англійську мову. 
Ваша анотація буде оцінена за 3-ма параметрами: високий, середній і недостатній рівень.
У разі недостатнього рівня журнал отримає низьку оцінку і відповідно може втратити перспективи свого пере-
бування у електронних базах даних.
Обсяг кожної анотації - 500-600 знаків без урахування ПІБ автора і назви статті.
СТРУКТУРА:
1-ше речення:
Анотацію розпочинати зі слів - РОЗГЛЯНУТО...., НАВЕДЕНО...., ПОКАЗАНО... та т.інш. (необхідно дати 
відповідь на питання - про що йде мова у статті?) і далі продовжувати виходячи з мети роботи і завдань. 
2-ге речення, при необхідності і 3-тє:
зазначити матеріал для дослідження. Його розпочинати зі слів - « У експерименті приймали участь ??? 
спортcменів у віці ??-?? років».
АБО - «У дослідженні використано дані анкетного опитування ?? вчителів ФК середньої школи».
АБО - «Даними для дослідження слугували відеозаписи чемпіонату Європи...»
Або - «Наведено аналіз публікацій...». Якщо стаття підготовлен за аналізом літератури.
Або схоже на зазначене вище.
4-те і 5-те речення, при необхідності і 6-те:
навести результати дослідження. Розпочинати зі слів - ДОВЕДЕНО...., ОЦІНЕНО...., ВСТАНОВЛЕНО...,  по-
винно бути твердження про...
Також навести переклад назви статті та ПІБ авторів на двох інших мовах.


