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Биомеханические аспекты технико-тактических 
действий в дзюдо

Адашевский В.М.1, Дулевски Михал2, Ермаков С.С.3

Национальный технический университет «ХПИ» 1

Лаборатория исследования и развития системы движений клиники «Pod Tężniami»2, Цехоцинек, Польша
Харьковская государственная академия физической культуры3

Аннотации:
Рассмотрены подходы в конструиро-
вании биомеханических моделей в 
спортивных единоборствах. Постро-
ена расчетная схема для определе-
ния опорных реакций. Определены 
величины внешних нагрузок на ор-
ганизм спортсмена. Установлена за-
висимость общего момента сил тяги 
мышц, вертикальной реакции опоры, 
суставного момента от направления 
силы действия соперника. Опреде-
лены наибольшие значения стати-
ческих нагрузок на суставы нижних 
конечностей. Показаны возможности 
использования результатов модели-
рования в технико-тактической под-
готовке спортсменов.

Адашевський В.М., Дулєвські Міхал, 
Єрмаков С.С. Біомеханічні аспекти 
техніко-тактичних дій у дзюдо. Розгля-
нуто підходи в конструюванні біомеха-
нічних моделей у спортивних єдинобор-
ствах. Побудовано розрахункову схему 
для визначення опорних реакцій. Визна-
чено величини зовнішніх навантажень 
на організм спортсмена. Встановлено 
залежність загального моменту сил тяги 
м'язів, вертикальної реакції опори, сугло-
бового моменту від напрямку сили дії су-
перника. Визначено найбільші значення 
статичних навантажень на суглоби нижніх 
кінцівок. Показано можливості викорис-
тання результатів моделювання в техніко-
тактичної підготовці спортсменів.

Adashevskiy V.M., Dylewski Michal, 
Iermakov S.S. Biomechanical aspects 
of the technical and tactical actions in 
the judo. It is shown the approaches in 
the construction of biomechanical models 
in combative sports. It is constructed ana-
lytical model to determine the support re-
actions. It is defined the values of external 
loads on the athlete’s body. The depen-
dence of the total torque pull muscles, the 
vertical ground reaction, since the direc-
tion of the articular forces of the opponent 
are shown. It is determined the highest 
values of static loads in the joints of the 
lower extremities. It is shown the possibil-
ity of using the simulation results in tech-
nical and tactical training of athletes.  

Ключевые слова:
биомеханическая модель, дзюдо, 
техника, движение, опора, сустав.

біомеханічна модель, дзюдо, техніка, рух, 
опора, суглоб. 

biomechanical model, judo, technique, 
movement, support, joint.

Введение.1

Все возрастающий уровень спортивного мастер-
ства в дзюдо требует поиска новых, более эффектив-
ных путей подготовки спортсменов. Важным аспек-
том в этом случае является предварительная оценка 
возможных направлений технической подготовки 
спортсменов на основе конструирования биомехани-
ческих моделей движения. 

На сегодняшний день основное внимание трене-
ров и специалистов по спортивным единоборствам, 
в том числе и в дзюдо, направленно на определение 
пространственно-временных и силовых характери-
стик эффективного проведения приемов борьбы, что 
приводит в большинстве случаев к недооценке бое-
вых действий, определяющих характер спортивно-
го поединка [11]. Не менее важным аспектом в этом 
случае является учет влияние физических и психиче-
ских нагрузок во время двигательной деятельности в 
вероятностных условиях на вегетативные и моторные 
компоненты приспособительных реакций организма 
подростков и юных спортсменов [4]. 

В работе Дебердеева М.П. с помощью различ-
ных методик количественно и качественно оценено 
влияние эмоционально-психического напряжения 
на характер приспособления организма подростков 
в условиях пространственно-временной, альтерна-
тивной и полной неопределенности. Автору удалось 
достаточно объективно дифференцировать влияние 
физических и психических нагрузок во время двига-
тельной деятельности в вероятностных условиях на 
вегетативные и моторные компоненты приспособи-
тельных реакций организма подростков и юных спор-
тсменов [4]. Егановым А.В. разработана и внедрена 
технология оценки соревновательной деятельности 
и ее программное обеспечение, предложены модель-
© Адашевский В.М., Дулевски Михал, Ермаков С.С., 2011

ные показатели процесса спортивного совершен-
ствования дзюдоистов, разработаны педагогические 
основы композиционного планирования спортивного 
мастерства дзюдоистов, а также показаны пути и ме-
тодика совершенствования спортивного мастерства в 
дзюдо [5]. В работе Пашинцева В.Г. были теоретиче-
ски обоснованы и экспериментально апробированы 
методологические подходы по совершенствованию 
технико-тактической, физической, психологической 
и теоретической подготовленности дзюдоистов от 
новичков до спортсменов высокой квалификации. 
На основе использования алгоритмов была построе-
на технологическая система поэтапной технико-
тактической подготовки дзюдоистов разного возраста 
и спортивной квалификации [10]. Экспериментально 
доказана эффективность методики формирования 
способов решения двигательных задач дзюдоистами в 
поединке, на основе обучения мыслительным опера-
циям, направленным на анализ, синтез, оценку обста-
новки, принятие решений [3]. 

Отмеченная выше направленность исследований 
позволила дополнить отдельные компоненты теории 
и методики тренировки в дзюдо новыми подходами к 
повышению уровня спортивного мастерства.  Отдель-
ное направление исследований составляют работы, в 
основу которых положено биомеханическое модели-
рование действий спортсменов. 

Теоретической основой таких исследований о био-
механических закономерностях спортивных движе-
ний можно считать работы Д.Д. Донского, В.М. За-
циорского (1979), А.П. Каращука (1999), Г.Ф. Лакина 
(1980), A.M. Петрова (1997).  

Среди других работ следует отметить несколько 
исследований. 

Так, Шулика Ю. А.  рекомендует для оценки от-
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дельных движений или сопоставления между собой, 
определять их биомеханические характеристики, 
которые делятся на две группы: качественные (на-
пряженность, расслабленность, свобода, легкость, 
выразительность и др.) и количественные (кинема-
тические, динамические и статические) [12]. Баев И. 
А.отмечает, что в теории и практике до сих пор нет 
единых научно-обоснованных сведений о кинемати-
ческих и динамических параметрах бросков, а также 
единой методики обучения технике борьбы [2]. Авто-
ром выявлены особенности кинематической и дина-
мической структуры высокоэффективных бросковых 
движений. Одновременно выявлено, что перемещение 
точки захвата при проведении наиболее результатив-
ных бросков происходит по обыкновенной циклоиде, 
а также установлена целесообразность изменения на-
правления опрокидывающего усилия на протяжении 
всей траектории броска. Мекертычьяном А. Н. найде-
ны способы приспособления захватов за кимоно к ки-
нематическим особенностям захватов за куртку самбо 
в целях повышения эффективности бросков, а также 
инструментально зарегистрировано влияние кинема-
тических различий захватов самбо и дзюдо на техни-
ку проведения бросков [8]. Мошанов А.В. отмечает, 
что  метод моделирования соревновательной деятель-
ности применяется основным в подготовке спортсме-
нов высших разрядов, а его проблематика относится к 
числу наиболее актуальных направлений повышения 
эффективности и интенсификации процесса подго-
товки дзюдоистов высокой квалификации [9]. 

Необходимо отметить, что исследования в других 
видах спорта и оздоровительной физической культуре 
могут служить хорошим дополнением и некоторым 
ориентиром в комплексном решении задач эффектив-
ной подготовки спортсменов в единоборствах [1, 6, 7, 
13-15].

Все это вместе взятое позволило уточнить особен-
ности подготовки спортсменов в дзюдо на основе уче-
та биомеханических характеристик движений. Вместе 
с тем, еще не нашли должного отражения проблемы 
технической подготовки спортсменов на начальных 
этапах обучения с использованием индивидуальных 
биомеханических моделей.  

Работа выполнена в соответствии с практически-
ми задачами подготовки дзюдоистов.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы состоит в определении статических 

нагрузок в нижней конечности при выполнении прие-
ма «подсечка» в действиях дзюдоистов и составлении 
рекомендаций по коррекции движений для совершен-
ствования техники и снижения уровня травматизма. 

Задачи работы:
1. Составить расчетную схему действий дзюдои-

стов при выполнении приема «подсечка».
2. Составить математические модели, на основе 

расчетов которых определить статические характери-
стики нагрузок в суставах нижней конечности. 

3. Проанализировать результаты исследований и 
составить необходимые рекомендации. 

Для решения задач были использованы следую-

щие методы исследования: анализ литературы, метод 
моделирования, педагогический эксперимент.

Результаты исследований.
Наиболее нагруженными при ряде действий в 

борьбе дзюдо являются нижние конечности, в осо-
бенности при опоре на одну ногу в таких технических 
приемах как подсечки. В некоторых эпизодах эти на-
грузки могут быть критическими, что часто приводит 
к серьезным травмам. Величины таких нагрузок ре-
комендуется определять с помощью математических 
моделей. Решение задачи предлагается проводить в 
два этапа: 

Определение опорных реакций, 1) 
Определение нагрузок, действующих на 2) 
коленный сустав.

Затем, в зависимости от величины нагрузок, ста-
вить соответствующие задачи обучения. При этом 
важными показателями для спортсмена являются 
максимальные силовые воздействия соперника, что 
позволяет выбирать необходимые и адекватные тех-
нические действия, направленные на снижение нагру-
зок. С другой стороны, спортсмен должен учитывать 
возможности создания собственных максимальных 
нагрузок на соперника, что даст ему преимущество в 
поединке.

Определение опорных реакций (рис. 1). 
На тело спортсмена действует плоская система 

сил: сила тяжести G, приложенная в центре тяжести 
тела спортсмена C, вертикальная реакции опоры N, 
сила трения Ртр и уравновешивающий за счет сил тяги 
мышечных групп момент М, приведенный к центру 
масс тела спортсмена. Действие со стороны соперни-
ка на тело спортсмена соответствует силе P, которая 
может в процессе схватки менять свою величину и на-
правление. Это реализуется, например, различными 
действиями в захватах: спереди, сзади, сверху, снизу и 
другими.  Все размеры приведены в метрах, силовые 
характеристики в Ньютонах.

Уравнения равновесия спортсмена под действием  
данной плоской системы сил в аналитической форме 
имеют вид: 

∑Pkx = РТР  -  P cosβ =0,
∑Pky = N   - G   - P sinβ = 0 ,

∑MA (Pk)=   - G⋅(xc-c) + P cosβ b   - P sinβ (a-c) +М= 0.

Из рисунка 1 видно, что внешнее воздействие на 
спортсмена оказывает изменяющаяся сила Р, направ-
ленная под углом β (внешняя нагрузка, создаваемая 
соперником). Соответственно этому изменяется верти-
кальная реакции опоры N. В зависимости от тактиче-
ских планов спортсмен может изменять величину N пу-
тем перемещения центра тяжести тела спортсмена C. 

Представленные на рисунках 2-4 зависимости по-
казывают, как изменяются опорные силовые характе-
ристики от направления действия сил соперника, что 
позволяет определить систему рациональных такти-
ческих и технических действий борца. 

Определение нагрузок, действующих на коленный 
сустав.
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Определим нагрузку, действующую на коленный 
сустав. Рассмотрим расчетную схему биокинемати-
ческой цепи, состоящую из голени и опорной стопы 
(рис. 5). Коленный сустав будем рассматривать как 
цилиндрический шарнир. 

Для определения усилий в шарнире коленного су-
става К заменим действие отброшенной части тела на 
этот шарнир усилиями XK , Yк  и моментом сил тяги 
мышц Mк, а также учтем ранее определенные опорные 
реакции и силы тяжести звеньев цепи. 

Рассмотрим уравнения равновесия данной цепи:
∑Pkx = РТР  + XK = 0,

∑Pky =N – GГ   - GС   + YK = 0,
∑MA (Pk)=   - MК   - GГ⋅0.4⋅ [(ОК)⋅cosα -  (ОА)] - XK 

(ОК)⋅sinα +YK [(OA) cosα - C] = 0.
Обозначим 

(ОК) =l , (ОА)=c,
тогда: 

∑MA (Pk)=   M К     - GГ⋅0.4⋅( l ⋅cosα - c)   - XK l sinα + Y К 

⋅( l cosα - c) = 0.

Рис. 1. Расчетная схема для определения опорных реакций
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Рис. 2. Зависимость вертикальной реакции опоры 
от направления силы действия соперника

Рис.3. Зависимость общего момента сил тяг мышц 
от направления силы действия соперника
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Рис. 4. Зависимость силы трения в опоре от на-
правления силы действия соперника

Рис. 6.  Зависимость суставного момента от на-
правления силы действия соперника

Рис. 7. Зависимость вертикальной составляющей 
силы реакции сустава от направления силы действия 

соперника

Рис. 5. Расчетная схема для определения нагрузок, 
действующих на коленный сустав
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Рис. 8. Зависимость горизонтальной составляющей 
силы реакции сустава от направления силы действия 

соперника.
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Представленные на рисунках 5-8 зависимости 
показывают, как изменяются величины и направле-
ния нагрузок в коленном суставе опорной ноги от 
направления действия сил соперника, что позволяет 
определить систему рациональных тактических и тех-
нических действий борца для избегания критических 
нагрузок, приводящих к травматизму спортсменов. 

Необходимо отметить, что элементы техники 
борьбы, подобные их моделям (по кинематическим и 
динамическим параметрам), рекомендуемые борцам 
со сходными антропоморфологическими параметра-
ми, можно считать биомеханически оправданными. 
Эти положения имеют большое значение в практике 
тренировочного процесса, так как от их соблюдения 
зависит объективность исследований или эффектив-
ность и качество обучения [12]. 

Вместе с тем, в сочетании с другими сведения-
ми о возможностях совершенствования технических 
приемов воздействия на соперника спортсмен может 
добиваться значительного превосходства в соревнова-
тельном поединке.

Известно, что методы контроля за биомеханиче-
скими параметрами движения человека используются 
в спортивной практике достаточно давно. Новым в 
этой проблеме является применение более современ-
ных методов получения качественных характеристик 
кинематики и динамики движений спортсмена. Осо-
бая актуальность их применения в борьбе обуслов-
лена тем, что получение точной информации о спор-
тсмене и характере его двигательной деятельности в 
условиях реальной схватки ограничено спецификой 
взаимодействия борца со своим противником [2]. 

Однако, использование спортсменом знаний о 
закономерностях распределения нагрузок от воз-
действий соперника, позволяет в условиях реальной 
схватки и дефицита времени более успешно реализо-
вывать свои технико-тактические действия.

Выводы.
1. Анализ литературы показывает, что исследова-

ния по данной проблеме отражают в целом, обучение 
технико-тактическим действиям, обзор соревнований, 
виды экипировки и прочее. В рассмотренных выше 
исследованиях недостаточное внимание уделяется та-
ким актуальным вопросам, как определение эргоно-
мических характеристик с целью улучшения качества 
и эффективности действий спортсмена и снижения 
травматизма.

2. Установлено, что наибольшие значения стати-
ческих нагрузок в суставах нижних конечностей со-
ставляют:

а) для голеностопного сустава: 
- вертикальная нагрузка 1300 Н; 
- горизонтальная нагрузка 500 Н; 
- суставной момент - 400 Нм. 
б) для коленного сустава: 
- вертикальная нагрузка 1300 Н; 
- горизонтальная нагрузка 500 Н; 
- суставной момент - 210 Нм. 

4. Выявлено, что в случае вертикального воздействия 
силы противника на спортсмена действует максималь-

ная нагрузка. Поэтому рекомендуется изменять позу 
для уменьшения критических нагрузок на элементы 
тела спортсмена. 

В дальнейших исследованиях рекомендуется изу-
чить влияние сил воздействия соперника при измене-
ниях углов поворотов звеньев. 
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Рівні сформованості в учнів загальноосвітньої школи 
операційної мобільності як виконавчої складової довільного 

управління руховою діяльністю
Артюшенко А.О.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Анотації:
Метою дослідження є визна-
чення поняття «особистісна 
мобільність» у світлі уявлень 
про довільне управління по-
ведінкою і діяльністю людини. 
Розглянуто питання діагнос-
тики сформованості в учнів 
загальноосвітньої школи опе-
раційної мобільності як діяль-
нісної складової довільного 
управління. Визначені чотири 
рівні сформованості операцій-
ної мобільності в учнів молод-
ших класів, у підлітків і у стар-
шокласників. Доведено, що за 
період навчання в загальноос-
вітній школі показники опера-
ційної мобільності учнів зміню-
ються не суттєво.

Артюшенко А.А. Уровни сформированности у 
учеников общеобразовательной школы опе-
рационной мобильности как исполнитель-
ной составляющей произвольного управ-
ления двигательной деятельностью. Целью 
исследования является определение понятия 
«личностная мобильность» в свете представле-
ний о произвольном управлении поведением и 
деятельностью человека. Рассмотрены вопро-
сы диагностики сформированности у учеников 
общеобразовательной школы операционной 
мобильности как деятельностной составляющей 
произвольного управления. Определены четыре 
уровни сформированности операционной мо-
бильности у учеников младших классов, у под-
ростков и у старшеклассников. Доказано, что за 
период учебы в общеобразовательной школе по-
казатели операционной мобильности учеников 
изменяются не существенно.

Artyushenko  A.A. The levels of form-
ing at students of general school op-
erating mobility as executive com-
ponent of arbitrary management of 
moving activity. The aim of researches 
is to determine concept «Personality 
mobility» in the light of pictures of arbi-
trary management conduct and activity 
of man In the article is considered ques-
tion of diagnostics of forming operat-
ing mobility for the students of general 
school as activity of constituent of ar-
bitrary management. It is certain four 
levels of formed operating mobility for 
lower boys, for teenagers and for senior 
pupils. It is well-proven that for period 
of studies at general school the indexes 
of operating mobility of students are not 
change substantially.

Ключові слова:
операційна мобільність, осо-
бистісна мобільність, рів-
ні сформованості, довільне 
управління.
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бильность, уровни сформированности, произ-
вольное управление.
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Вступ.1

Здатність до свідомого і ефективного управління 
власною поведінкою і діяльністю пов'язується з по-
няттям довільне управління [5, 6]. Поняття „довіль-
ність” визначає навмисність і свідомість дії, тобто ці 
дії виконуються за волею самої людини [4, 8]. В основі 
будь-якої довільної дії знаходиться свідомість люди-
ни, її розум, чітке уявлення мотиву-мети майбутньої 
діяльності, її значущості і доступності, а також аналіз 
зовнішніх труднощів і власних можливостей [5, 8]. 
Все це розглядається як здатність до діяльності вза-
галі, як готовність до довільного управління власною 
поведінкою і руховими діями. Все це вписується в по-
няття особистісна мобільність [2]. Найбільш детально 
механізм управління рухами і діяльністю представле-
ний у схемі П. Анохіна [1], яка, на думку Є. Ільїна [6], 
цілком докладається і до довільного управління. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури показує, 
що складності в розумінні проблеми, яка розглядаєть-
ся, пов’язані з відсутністю єдиної загально визначеної 
термінології, яка використовуються різними авторами 
при описі одних і тих же або близьких понять. Введе-
не нами поняття особистісна мобільність підкреслює 
вирішальне значення у процесі довільного управління 
саме психологічної складової (свідомості, розуму) [2]. 

Особистісну мобільність ми визначаємо як здат-
ність людини в результаті глибокого усвідомлення 
мети, аналізу зовнішніх умов та імовірності її досяг-
нення приймати оптимальні рішення про спосіб дії, 
створювати у внутрішньому плані програму дій, сві-
домо мобілізувати власні індивідуально-психологічні 
можливості для досягнення мети, корегувати їх у 
контексті специфіки дії колективних суб’єктів, здій-
снювати самооцінку, самокорекцію по ходу виконан-
© Артюшенко А.О., 2011 

ня дії і проводити самоаналіз результатів діяльності 
в цілому [2].

Вважаємо, що результативність рухової діяльнос-
ті, ефективне управління довільними руховими діями 
є функцією саме особистісної мобільності, яка в свою 
чергу повністю вписується в уявлення П. Анохіна [1] 
про функціональні системи.

Аналіз психолого-педагогічної літератури за темою 
показує актуальність подальшого вивчення теоретич-
них і методичних питань формування особистості, її 
здатності до активної і результативної діяльності, тоб-
то особистісної мобільності. Подальшого вивчення 
потребує змістова сутність поняття особистісна мо-
більність.

В результаті теоретичного аналізу вивчення функ-
ціональної структури особистісної мобільності ми 
вважаємо за доцільне розглянути три її види (складо-
ві): мотиваційну мобільність, змістово-орієнтаційну 
мобільність і операційну мобільність. 

В рамках даної статті ми обмежимося вивченням 
рівнів сформованості в учнів загальноосвітньої шко-
ли операційної мобільності як діяльнісної складової 
довільного управління руховою діяльністю.

Дана робота є складовою теми лабораторії мораль-
ного виховання Інституту проблем виховання  АПН 
України «соціально-педагогічні засади виховання 
особистості у сучасних умовах», державний реєстра-
ційний номер 0103U001163.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – вивчити рівні сформованості 

в учнів загальноосвітньої школи операційної мобіль-
ності як діяльнісної складової довільного управління 
руховою діяльністю.

З метою дослідження рівнів сформованості опе-
раційної мобільності учнів загальноосвітньої школи, 
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а також з’ясування чинників, які впливають на її ви-
ховання нами було проведено констатувальний екс-
перимент. Усього експериментом було охоплено 1037 
учнів загальноосвітньої школи, серед яких 347 учнів 
початкової школи, 362 підлітка, 328 учнів старших 
класів. 

До показників, які визначають рівень сформова-
ності операційної мобільності і фактично є її складо-
вими нами були віднесені: психомоторні якості, рухові 
уміння і навички, фізична підготовленість і здатність 
до самомобілізації індивідуально-психологічних мож-
ливостей. З метою вивчення сформованості в учнів 
загальноосвітньої школи показників операційної мо-
більності. Було підібрано комплекс діагностичних ме-
тодик, зокрема:
1) метод педагогічного спостереження і експертної 

оцінки;
2) бесіди з учнями, батьками, учителями;  
3) анкетування, інтерв’ювання, тестування;
4) метод самооцінки; 
5) метод кількісної обробки отриманих даних.

Рівні сформованості складників (показників) опе-
раційної мобільності визначали за спеціально роз-
робленою шкалою оцінки результатів тестування, 
які переводились в бали. До 8 балів – низький рівень 
сформованості; 8-9 балів – середній; 10 балів – до-
статній, 11-12 – високий.

Результати дослідження. 
У процесі нашого дослідження спочатку з’ясувався 

рівень сформованості операційної мобільності за 
кожним показником, потім знаходилося середнє ариф-
метичне шляхом поділу суми всіх коефіцієнтів на їх 
кількість за кожним рівнем.

Рівні сформованості показників операційної мо-
більності в учнів молодших класів, у підлітків і у 
старшокласників загалом за всіма показниками пока-
зані в таблицях 1-3.

Результати проведеного дослідження дали змогу 
виділити умовно чотири групи учнів загальноосвіт-
ньої школи, які мають різний рівень сформованості 
операційної мобільності ( рис. 1-3).

До першої групи з високим рівнем сформова-
ності операційної мобільності, ми віднесли тих 
учнів, які мають високі показники психомоторних 
і фізичних якостей, відрізняються добре сформо-
ваними руховими уміннями і навиками виконання 
фізичних вправ різної спрямованості – загальнороз-
виваючих і спеціальних (ігрових, легкоатлетичних, 
гімнастичних). Учні цієї групи демонструють висо-
кий рівень прояву самомобілізації індивідуально-
психологічних можливостей. Рухові дії учнів цієї 
групи характеризуються рішучістю, раціональніс-
тю і результативністю. 

До другої групи учнів, які демонструють достат-
ній рівень сформованості операційної мобільності, 
ми віднесли тих, хто має достатньо високий рівень 
прояву психомоторних якостей, достатньо володіють 
руховими навиками виконання більшості фізичних 
вправ, які передбачені навчальною програмою з фі-
зичної культури в загальноосвітній школі. 

Представники цієї групи достатньо добре підго-
товлені фізично, виконують навчальні нормативи з 
фізичної культури на «добре» і «відмінно», а також 
демонструють достатньо високий рівень готовнос-
ті до самомобілізації індивідуально-психологічних 
можливостей. 

Третю групу складають учні, у яких ми фіксуємо 
середній рівень сформованості операційної мобіль-
ності. Ці учні мають не високий рівень сформованості 
психомоторних якостей, Які проявляються не завжди 
однаково і стабільно. Рухові уміння і навички в учнів 
цієї групи в цілому сформовані, але у процесі вико-
нання різних видів фізичних вправ спостерігається 
недостатня стабільність. Рухові дії таких учнів осо-
бливо у процесі виконання ігрових вправ характери-
зуються не високою результативністю, недостатньою 
рішучістю, ініціативністю. Іноді проявляється недо-
статня впевненість у власних силах, що в цілому не 
сприяє формуванню готовності до самомобілізації 
індивідуально-психологічних можливостей. Здатність 
до самомобілізації у процесі виконання різних тесто-
вих фізичних вправ і завдань проявляється не рівно і 
не однаково в різних спробах.

Четверта група учнів з низьким рівнем сформо-
ваності операційної мобільності відрізняються недо-
статньою ступінню прояву психомоторних якостей. 
Недостатньо володіють відчуття часу, зусиль, просто-
ру, демонструють слабо виражену пам'ять на час, на 
зусилля, на простір. Рухові уміння і навики виконання 
фізичних вправ, які входять до змісту навчальної про-
грами з фізичної культури сформовані недостатньо. 
Рівень фізичної підготовленості цих учнів як правило 
не дозволяє їм виконувати навчальні нормативи з фі-
зичної культури на позитивну оцінку.

Здатність до самомобілізації індивідуально-
психологічних можливостей проявляється на низь-
кому рівні і не стабільно. Рухові дії таких учнів на 
уроках фізичної культури характеризуються невпев-
неністю у власних силах, нерішучістю, невдалим ви-
конанням багатьох фізичних вправ і завдань, низькою 
результативністю.

Першу групу молодших школярів, що характери-
зуються високим рівнем сформованості операційної 
мобільності складають 10,3 % учнів ЕГ і 11,2 % КГ. 
В другу групу включені учні, у яких ми констатува-
ли достатній рівень сформованості операційної мо-
більності (22,2 % ЕГ і 22,1 % КГ). Молодші школярі 
з середнім рівнем сформованості операційної мобіль-
ності склали 45,2 % ЕГ і 44,2 % КГ. Кількість учнів 
молодших класі з низьким рівнем операційної мобіль-
ності складає 22,3 % в ЕГ і 22,5 в КГ.

У підлітків в першу групу, яка характеризується 
високим рівнем сформованості операційної мобіль-
ності, ввійшло 14,3 % в ЕГ і 14,5 % в КГ. В другу з до-
статнім рівнем умовно віднесено 28,0 % в ЕГ і 28,4 % 
в КГ. В третій групі з середнім рівнем відповідно 
41,8 % в ЕГ і 41,6 % в КГ.  В групі з низьким рівнем 
прояву операційної мобільності залишилось 15,9 % 
підлітків в КГ і 15,5 % в КГ. У старшокласників це 
співвідношення незначно змінюється. У порівнянні з 
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Таблиця 1
Рівні сформованості показників операційної мобільності учнів молодших класів (у %)

№ 
п/п

Показники
операційної мобільності

Рівні
Високий Достатній Середній Низький

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ
1. Психомоторні якості 10,2 11,4 20,9 21,2 43,2 43,0 25,7 24,4
2. Рухові уміння та навички 8,7 9,5 19,6 20,1 42,7 42,1 29,0 28,3
3. Фізична підготовленість 11,4 12,7 24,3 23,6 47,8 45,9 16,8 17,8
4. Здатність до самомобілізації 11,0 11,9 24,0 23,1 47,1 45,2 17,9 19,8
5. Загалом за всіма показниками 10,3 11,2 22,2 22,1 45,2 44,2 22,3 22,5
 

Експериментальна група                                        Контрольна група

Рис. 1. Рівні сформованості операційної мобільності учнів молодших класів (у %)

Таблиця 2
Рівні сформованості показників операційної мобільності підлітків (у %)

№ 
п/п

Показники
операційної мобільності

Рівні
Високий Достатній Середній Низький

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ
1. Психомоторні якості 12,6 12,9 26,2 25,9 40,6 41,1 20,6 20,1
2. Рухові уміння та навички 13,9 14,2 27,1 27,4 39,9 39,4 19,1 19,0
3. Фізична підготовленість 15,3 15,1 30,4 31,2 44,8 43,8 9,7 9,9
4. Здатність до самомобілізації 15,4 16,1 29,3 29,1 42,1 42,4 13,2 12,4
5. Загалом за всіма показниками 14,3 14,5 28,0 28,4 41,8 41,6 15,9 15,5

Експериментальна група                                        Контрольна група

Рис. 2. Рівні сформованості операційної мобільності підлітків (у %)
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підлітками у старшокласників зменшується кількіс-
ний склад учнів з високим рівнем сформованості опе-
раційної мобільності на 2,5 % в ЕГ і на 2,3 % в КГ і 
збільшується кількість респондентів з низьким рівнем 
– на 6,8 % в ЕГ і на 6,7 % в КГ. В другу групу з достат-
нім рівнем операційної мобільності умовно віднесено 
23,3 % респондентів ЕГ і 22,2 % в КГ. Середній рівень 
сформованості операційної мобільності мають 42,2 % 
старшокласників ЕГ і 42,4 % в КГ. 

В цілому ж рівні сформованості показників опера-
ційної мобільності в учнів молодших класів, у підліт-
ків і у старшокласників відрізняються не суттєво. У 

більшості випадків різниця між показниками в учнів 
різних вікових груп знаходяться у межах 2-3%. 

Таким чином, можна вважати, що за весь період 
навчання від молодших до старших класів показники 
операційної мобільності учнів змінюються не суттєво. 
Це свідчить про недостатню ефективність навчально-
виховного процесу з фізичної культури в загальноос-
вітній школі. На нашу думку, динаміка вікових змін 
операційної мобільності учнів більшою мірою зале-
жить від природних особливостей вікового розвитку і 
від додаткових самостійних та організованих занять в 
групах дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 
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Висновки.
1. Результати проведеного дослідження дали змогу 

виділити умовно чотири групи учнів загальноосвіт-
ньої школи, які мають різний рівень сформованості 
операційної мобільності.

Першу групу молодших школярів, що характери-
зуються високим рівнем сформованості операційної 
мобільності складають 10,3 % учнів ЕГ і 11,2 % КГ. У 
другу групу зараховані учні, у яких ми констатували 
достатній рівень сформованості операційної мобіль-
ності (22,2 % ЕГ і 22,1 % КГ). Молодші школярі з се-
реднім рівнем сформованості операційної мобільності 
склали 45,2 % ЕГ і 44,2 % КГ. Кількість учнів молод-
ших класів з низьким рівнем операційної мобільності 
складає 22,3 % в ЕГ і 22,5 в КГ.

У підлітків в першу групу, яка характеризується 
високим рівнем сформованості операційної мобіль-
ності, ввійшло 14,3 % в ЕГ і 14,5 % в КГ. У другу з 
достатнім рівнем умовно зараховано 28,0 % в ЕГ і 
28,4 % в КГ. У третій групі з середнім рівнем відповід-
но 41,8 % в ЕГ і 41,6 % в КГ. У групі з низьким рівнем 
прояву операційної мобільності залишилось 15,9 % 
підлітків в КГ і 15,5 % в КГ.

У старшокласників це співвідношення незначно 
змінюється. У порівнянні з підлітками у старшоклас-
ників зменшується кількісний склад учнів з високим 
рівнем сформованості операційної мобільності на 
2,5 % в ЕГ і на 2,3 % в КГ і збільшується кількість рес-
пондентів з низьким рівнем – на 6,8 % в ЕГ і на 6,7 % 
в КГ. У другу групу з достатнім рівнем операційної 
мобільності умовно зараховано 23,3 % респондентів 
ЕГ і 22,2 % в КГ. 

Середній рівень сформованості операційної мо-
більності мають 42,2 % старшокласників ЕГ і 42,4 % 
в КГ. У більшості випадків різниця між показниками 
операційної мобільності учнів різних вікових груп 
знаходиться у межах 2-3%. 

2. Можна вважати, що протягом періоду навчання 
в загальноосвітній школі показники операційної мо-
більності учнів змінюються не суттєво. Це свідчить 
про недостатню ефективність навчально-виховного 
процесу з фізичної культури в загальноосвітній школі. 
На нашу думку, динаміка вікових змін операційної мо-
більності учнів більшою мірою залежить від природ-
них особливостей вікового розвитку і від додаткових 
занять в групах дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспек-
тів проблеми готовності особистості до довільного 
управління поведінкою і руховою діяльністю. Пер-
спективним є розробка теоретико-методичних основ 
формування в учнів особистісної мобільності у про-
цесі навчально-фізкультурної діяльності в загально-
освітній школі. 
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Таблиця 3
Рівні сформованості показників операційної мобільності учнів старших класів (у %)

№ 
п/п

Показники
операційної мобільності

Рівні
Високий Достатній Середній Низький

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ
1. Психомоторні якості 12,4 12,7 22,8 22,9 41,7 41,4 23,1 23,0
2. Рухові уміння та навички 12,7 11,5 23,1 23,4 40,9 41,2 23,2 22,9
3. Фізична підготовленість 11,0 10,7 23,7 23,9 43,0 43,3 22,3 22,1
4. Здатність до самомобілізації 11,2 12,9 23,8 22,6 42,8 43,9 22,2 20,6
5. Загалом за всіма показниками 11,8 12,2 23,3 23,2 42,2 42,4 22,7 22,2

Експериментальна група                                            Контрольна група

Рис. 3. Рівні сформованості операційної мобільності учнів старшого шкільного віку (у %)
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Теоретичні та методичні знання студентів  
з навчальної дисципліни “фізичне виховання”

Березка С.М.
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Анотації:
Досліджено проблему оптиміза-
ції теоретичних та методичних 
знань студентів з навчальної 
дисципліни “Фізичне виховання”. 
Запропоновано валеологічний 
підхід, як основу набуття знань з 
дисципліни, з врахуванням його, 
як одного з засобів підвищення 
мотивації до занять фізичним 
вихованням і пропаганди здо-
рового способу життя. Доведе-
но, що студентський вік (17–25 
років) має специфічні анатомо-
фізіологічні характеристики, 
тому фізичне виховання пови-
нне сприяти відповідному фор-
муванню організму студентів.

Березка С.М. Теоретические и методи-
ческие знания студентов по учебной 
дисциплине «Физическое воспитание». 
Исследовано проблему оптимизации теоре-
тических и методических знаний студентов 
с учебной дисциплины «Физическое вос-
питание». Предложено валеологический 
подход, как основу приобретения знаний с 
дисциплины, считая это одним из способов 
повышения мотивации к занятиям физичес-
ким воспитанием и пропаганды здорового 
образа жизни. Доказано, что студенческий 
возраст (17-25 лет) имеет специфические 
анатомо-физиологические характеристики, 
поэтому физическое воспитание должно 
способствовать соответствующему форми-
рованию организма студентов.

Berezka S.M. Theoretical and methodi-
cal knowledge of students of discipline 
“Physical education”. Article is devoted 
to optimization problem of theoretical and 
methodical students knowledge’s within the 
pale of sparring discipline “Physical educa-
tion”. Author offers to posit valeological ap-
proach in acquirement of knowledge’s from 
discipline, accepting this as one of motiva-
tion rise methods to employments by physi-
cal education and propaganda’s of healthy 
mode of life. It is proved that students at 
the age of 17-25 years old have specific 
anatomic physiological characteristics, so 
physical education must favour students’ 
organism forming.

Ключові слова:
студенти, фізичне виховання, 
валеологічний підхід, форму-
вання, знання.

студенты, физическое воспитание, валео-
логический подход, знания.

students, physical education, valeological 
approach, knowledge.

Вступ. 1

На сьогодні в Україні склалась надзвичайно тривож-
на ситуація зі станом здоров’я працюючого населення. 
Особливу заклопотаність у цьому питанні викликає 
стан здоров’я студентської молоді та молодого поко-
ління загалом, чисельність якого за даними Всесвітньої 
організації здоров’я становить 30,0 % населення зем-
ної кулі. Це найбільш мобільна частина трудових ре-
сурсів, від здоров’я та міцності якої залежить подальше 
соціально-економічне благополуччя України.

Одним із найважливіших наслідків науково-
технічного прогресу є зменшення частки м’язових 
зусиль у житті сучасної людини. Сьогодні вони втра-
тили роль “генератора” енергії. Якщо в середині XІX 
століття 94,0 % всієї роботи, що виконувалася на Землі, 
проводилося за рахунок м’язових зусиль і тільки 6,0 
% забезпечувалося за рахунок “сторонньої” енергії 
(води, вітру, спаленого палива і т. п.), то на межі XX і 
XXI століть з м’язовою діяльністю пов’язано лише 0,5 
%, тоді як 95,5 % забезпечено енергією різноманітних 
пристроїв та машин [1].

Основними причинами кризи є знецінення 
соціального престижу здоров’я нашої молоді, ролі 
фізичної культури і масового спорту, як засобу 
зміцнення здоров’я і фізичного розвитку з врахуванням 
таких факторів, як акселерація, недостатня рухова 
активність, збільшення навантажень розумової 
діяльності у навчальному процесі, поширення 
шкідливих звичок [2, 4].

Аналізуючи стан здоров’я молодих людей у віці 
від 17 до 23 років, можна відзначити ті несприятливі 
чинники, через шкідливий вплив яких пояснюється 
зниження їхньої життєздатності. Це захворювання 
серцево-судинної системи, органів дихання, травлення 
як результат не тільки впливу навколишнього 
середовища, несприятливих умов праці, життя 
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і відпочинку, але і результат низької рухової 
активності. Усе це призводить до зниження захисних 
сил організму, виникнення простудних захворювань, 
ожиріння, остеохондрозу, невралгії тощо [1]. Саме 
тому, навчальна дисципліна “Фізичне виховання” у 
вищій школі повинна забезпечити достатній рівень 
знань і практичних умінь та навичок для підтримання 
високої рухової активності студентської молоді.

Головна мета фізичного виховання студентів – 
сформувати гармонійно розвинену, високодуховну і 
високоморальну особистість, кваліфікованого фахівця, 
котрий оволодів би стійкими знаннями і навичками у 
сфері фізичної культури [6].

Специфічною особливістю фізичного виховання, 
що відрізняє його від розумової освіти і виховання, 
є його переважна спрямованість на біологіч ну сферу 
людини: спрямована зміна її форм (наприклад, поста-
ви), функці ональних спроможностей окремих систем 
організму (м’язової, серцево-су динної, дихальної та 
ін.), розвиток рухових якостей (сили, швидкості, ви-
тривалості та ін.), навчання рухових дій, підвищення 
опірності зовнішнім чинникам (загартовування). 

Завдання навчальної дисципліни “Фізичне вихо-
вання” у вищих навчальних закладах освіти визнача-
ються такими напрямками, як підтримка соціально-
обґрунтованого рівня фізичної підготовленості 
студентів, протидія негативним факторам, що впли-
вають на здоров’я і навчання у ВНЗ, засобами фізич-
ного виховання, вміння самостійно використовувати 
засоби фізичної культури в праці та відпочинку, фор-
мування загальної та професіональної культури, здо-
рового способу життя і ін. [6].

Однак, оволодіння лише практичними навичками 
фізичного вдосконалення, без достатньо засвоєних те-
оретичних і методичних знань, не дозволяє студенту 
правильно застосовувати набуті знання під час само-
стійних занять.
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Тому, теоретико-методична підготовка студентів 
на заняттях з фізичного виховання повинна розгля-
датися як своєрідна база для підвищення технічної, 
тактичної та психологічної підготовленості. Тому, до 
викладання теоретичного матеріалу не повинно бути 
формального відношення як зі сторони викладача, так 
і зі сторони студента. 

Теоретичні заняття повинні мати певну мету: ви-
робляти у студентів вміння використовувати отримані 
теоретичні знання на практиці. Окрім того, розши-
рення теоретичних знань студентів дає можливість 
самостійно мислити, сприяє розвитку самоконтролю 
та самоаналізу, що, в свою чергу, є запорукою майбут-
нього самовдосконалення.

Теоретична підготовка студентів на заняттях з 
фізичного виховання організовується, в основному, 
у різних загальноприйнятих формах, притаманних 
для гуманітарного навчання та самонавчання (лекції, 
бесіди, семінари, самостійне опрацювання літератури, 
заліки і ін.).

Однак, недостатність науково-методичної 
літератури та розробок, додаткових засобів 
інформаційного змісту та відсутність чіткої мето-
дики їхнього використання у навчальному процесі 
з фізичного виховання не дозволяє забезпечити 
всебічний розвиток особистості студентів під час за-
нять і поза ними.

Таким чином, формування у студентів свідомої 
потреби до систематичних занять фізичними вправа-
ми  вимагає від викладача пошуку ефективних форм 
і методів проведення занять, створення відповідного 
навчально-методичного забезпечення, а також веден-
ня активної пропагандистської діяльності.

Робота виконана за планом НДР Київського націо-
нального економічного університету ім. В. Гетьмана.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – оптимізація теоретичних та 

методичних знань студентів у межах навчальної дис-
ципліни “Фізичне виховання”.

Результати дослідження.
Усунення фізкультурного неуцтва, виховання між-

особистісного спілкування, поведінки в колективі, 
організація здорового змістовного дозвілля, відмова 
від шкідливих звичок – це ті складові, які повинні 
лягти в основу неспеціальної фізкультурної освіти, 
що супроводжується оволодінням руховими уміння-
ми і навичками.

З урахуванням наведених вище міркувань ми роз-
глядаємо знання і уміння, як необхідні важливі ком-
поненти потреб молодої людини, що визначаються 
багатством і різноманіттям емоцій, які трансформу-
ються в мотиви, інтереси, бажання, переконання, 
ідеали, спонукаючи до дії та досягнення поставленої 
мети.

Як показують дослідження авторів [4, 5], існує від-
повідна залежність між теоретико-методичним і прак-
тичним розділами фізичного виховання студентів, де 
на основі знань формуються вміння і навички, та усві-
домлена потреба до систематичних занять фізичними 
вправами. Викладач повинен широко використову-

вати різноманітні форми і методи розповсюдження 
інформації, такі як: лекції, бесіди, диспути, дискусії, 
пояснення, опис, обговорення тощо.

Теоретичний розділ програми визначає той міні-
мум знань, яким повинні оволодіти студенти і реалізу-
ється у формі лекцій, консультацій та індивідуальних 
занять. Як обов’язковий мінімум теоретичної частини 
Базової навчальної програми для ВНЗ І-ІІ, ІІІ-IV рів-
нів акредитації визначено навчальний матеріал за та-
кими розділами: роль, функції та головні цілі фізичної 
культури у системі загальнолюдських цінностей і про-
фесійної підготовки фахівців, соціально-біологічні 
основи фізичної культури; технологія фізичної освіти 
студентів; принципи спортивного тренування; зміст 
професійно-прикладної фізичної підготовки студен-
тів [3].

Методична підготовка, яку можна вважати одним 
з органічних підрозділів теоретичної підготовки, ре-
алізується на практичних групових та індивідуальних 
заняттях. Головне завдання методичної підготовки – 
засвоїти методику визначення та індивідуального до-
зування рівня фізичних навантажень під час занять 
фізичними вправами, набути досвіду використання 
фізкультурно-спортивної діяльності для досягнення 
життєвих і професійних навичок. 

Необхідною умовою процесу фізичного виховання 
– є засвоєння студентами стійких методичних умінь та 
навичок, які вони зможуть реалізувати на самостійних 
заняттях та на старших курсах, коли фізичне виховання 
не буде обов’язковою дисципліною.

Згідно базової програми фізичного виховання у 
вищих навчальних закладах ІІІ–IV рівнів акредитації, 
самостійна робота студентів має стати однією з 
найважливіших складових навчального процесу. 
Самостійність у роботі й збільшення її ролі у системі 
навчання сприяє повнішому розкриттю потенційних 
можливостей студентів, забезпечує формування у них 
інтересу до вивчення предмету, активізує мислення, 
спонукає до глибшого знання програмного матеріалу 
і виробляє вміння активно набувати знання.

Студентський вік (17–25 років) має специфічні 
анатомо-фізіологічні характеристики. Тому 
фізичне виховання повинне сприяти відповідному 
формуванню організму студентів, усувати відхилення 
у здоров’ї, протидіяти шкідливим впливам, що 
викликані умовами навчання. Звідси виникає потреба 
систематичних занять фізичними вправами, а також 
озброєння студентів знаннями в області охорони 
здоров’я.

Вивчення думки студентів дало нам можливість 
визначити актуальні напрямки теоретичної підготов-
ки, які необхідно втілювати в практику фізичного 
виховання і застосовувати у різних формах втілення 
передачі знань студентам. 

До таких тем можна віднести:
співвідношення біологічних та соціальних вимог;  • 
вибір індивідуального стилю рухової активності; • 
національні та авторські школи фізичного вихо-• 
вання; 
засоби загартування організму; • 
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основи психофізичного тренування; • 
пропаганда здорового способу життя; • 
методики самостійних занять та методів самокон-• 
тролю. 

У залікових вимогах програми з фізичного вихо-
вання доцільно розділити теоретичний курс на на-
ступні 3 блоки:
1. Гігієнічні та природно-наукові основи фізичного 

виховання:
значення і вимоги лікарського контролю та само-• 
контролю в процесі фізичного виховання та спор-
тивного тренування;
знання та навички, необхідні для використання • 
засобів фізичної культури в повсякденному житті 
для зміцнення здоров’я;
засоби і методи підтримання розумової та фізич-• 
ної працездатності.

2. Роль і місце фізичної культури в науковій організації 
праці:

 форми і засоби професійно-прикладної фізичної • 
підготовки;
профілактика професійних захворювань.• 

3. Основи здорового способу життя:
засоби і методи його впровадження в повсякденну • 
життєдіяльність;
профілактика та запобігання негативним звичкам • 
(палінню, алкоголізму, наркоманії тощо).

Згідно програми, методична підготовка студентів 
повинна проводитися впродовж усього терміну на-
вчання у вигляді теоретичних та практичних занять. 
Методична підготовка вирішує декілька завдань про-
цесу фізичного виховання: 
1. Оволодіння прикладними знаннями;
2. Формування у студентів готовності до активного, 

ініціативного самостійного використання засобів 
фізичного виховання для особистого фізичного 
самовдосконалення, а також для проведення 
оздоровчої, рекреативної, спортивної та виховної 
роботи у вузі, за місцем проживання та в сім’ї. 
Для самостійної роботи з методичної підготовки 

студентів, нами були розроблені завдання по курсах 
навчання. У завданнях було врахововано навчальні 
відділення з фізичного виховання: основне, спеці-
альне медичне та спортивне, а також вони логічно 
ускладнені, залежно від курсу навчання. Наприклад, 
методична робота у основному навчальному відділен-
ні охоплює завдання з написання комплексу ранкової 
гімнастики, реферату на оздоровчо-фізкультурну те-

матику, розробку комплексу фізичних вправ для ко-
рекції відстаючих фізичних якостей.

Засвоєні теоретичні та методичні знання дозволя-
ють студенту вірно оцінювати соціальну значущість 
фізичної культури і спорту, розуміти об’єктивні за-
кономірності фізичного виховання як педагогічного 
явища, свідомо ставитись до занять та завдань викла-
дача, проявляти самостійність та творчість на занят-
тях і змаганнях.

Висновки.
1. За допомогою теоретичних та методичних занять 

підвищити рівень освіченості студентів в галузі 
фізичної культури та валеологічної освіти.

2. Поглибити теоретичне та методичне підґрунтя 
курсу “Фізичне виховання” в обсязі гігієнічних 
та валеологічних знань, що дасть можливість сту-
дентам ВНЗ свідомо відноситись до занять та змін 
власної фізичної кондиції, прагнути до самовдоско-
налення, підвищити зацікавленість та мотивацію до 
занять фізичними вправами. 
Метою подальшого наукового пошуку буде визна-

чення сформованості теоретичних та методичних 
знань студентів з навчальної дисципліни “Фізичне ви-
ховання”.
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Ставлення до фізичної культури  
першокласників та їхніх батьків

Боднарчук О.М., Заневський І.П.
Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Метою роботи є виявлення став-
лення першокласників та їхніх 
батьків до фізичної культури і спор-
ту. В експерименті брали участь 
92 першокласники та їхні батьки. 
З’ясовано наскільки першоклас-
ники охоплені заняттями у спор-
тивних секціях, танцювальних 
гуртках, тощо. Виявлено пріорите-
ти першокласників стосовно вико-
ристання свого вільного часу, а та-
кож погляди з цього приводу їхніх 
батьків. Доведено, що 89% пер-
шокласників та 93% їхніх батьків 
вважають заняття фізичною куль-
турою і спортом корисними для 
збереження і зміцнення здоров’я.

Боднарчук Е.Н., Заневский И.Ф. Отноше-
ние к физической культуре первокласс-
ников и их родителей. Целью работы 
является определение отношения перво-
классников и их родителей к физической 
культуре и спорту. В эксперименте принима-
ло участие 92 первоклассника и их родите-
ли. Выяснено в какой мере первоклассники 
охвачены занятиями в спортивных секци-
ях, танцевальных кружках и т.п. Выявлены 
приоритеты первоклассников относительно 
проведения свободного времени, а также 
взгляд их родителей по этому поводу. До-
казано, что 89% первоклассников и 93% 
родителей считают занятия физической 
культурой и спортом полезными для сохра-
нения и укрепления здоров’я.

Bodnarchuk O.M., Zanevsky I.P. An atti-
tude to the physical culture of first-grad-
ers and their parents. The purpose of the 
work is the determination of the attitude 
of first-graders and their parents toward 
physical culture and sport. In experiment 
took part 92 first formers and their parents. 
There were determined in what measure 
first-graders are organised with participa-
tions in the sport sections, the dancing 
clubs, etc. The priorities of first-graders 
relative to spending of free time are dis-
cussed, as well as the point of view of their 
parents in regard to this. It is proved that 
89 per cent of first formers and 93 per cent 
of their parents thought exercises of physi-
cal education and sport healthy.

Ключові слова:
фізична культура, спорт, першо-
класники, з доров’я, батьки, віль-
ний час.

физическая культура, спорт, первоклассни-
ки, здоровья, родители, свободное время.

physical culture, sport, first-graders, health, 
parents, the free time.

Вступ.1

Одним із важливих заходів, передбачених 
Державною програмою розвитку фізичної культури і 
спорту на 2007-2011 роки, є розроблення й запрова-
дження у навчальних закладах системи контролю за 
станом фізичного розвитку та здоров’я вихованців, 
учнів, студентів та інших осіб, що навчаються в цих 
закладах [3]. Початок навчання у школі пов’язаний із 
впливом на організм першокласника несприятливих 
факторів, пов’язаних зі збільшенням загального на-
вантаження, необхідністю засвоєння великих обсягів 
навчальної інформації та недостатня увага до органі-
зації рухового режиму. Все це створює передумови 
для відхилень у стані здоров’я учнів. Початкова шко-
ла й сім’я повинні спільно вирішувати низку проблем, 
пов’язаних зі здоров’ям школярів. Тому актуальним є 
формування і підтримування позитивного, свідомого 
ставлення школярів до здоров’я, сприяння вихован-
ню потреби у самостійних заняттях, розширення кола 
знань, умінь та навичок здорового способу життя.

Аналіз наукової літератури свідчить про підвище-
ний інтерес вчених до проблем фізичної культури під-
ростаючого покоління. Доведено, що успішне вирі-
шення проблем фізичної підготовленості в ранньому 
шкільному віці, сприяє відповідному стану здоров’я, 
фізичному розвитку, працездатності, успіхам у на-
вчанні та спорті учнів у подальшому житті. На сьо-
годні значна кількість дітей мають низький рівень ру-
хової підготовленості та рухової активності, нижчий 
від гігієнічних норм у середньому на 60-75% [1, 4]. 
Наслідком цього є смертельні випадки дітей на уроках 
фізичної культури. Для попередження таких випадків 
необхідно з раннього віку вчителям разом з батьками 
звернути увагу на організацію необхідного рухового 
режиму школяра [2, 6]. За даними ВООЗ організова-
ні заняття фізичними вправами впродовж тижня ма-
ють складати не менше 6-ти годин для підтримання 
здоров’я [11]. У загальноосвітніх навчальних закладах 
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учні практично не досягають необхідного рівня рухо-
вої активності. На думку вчителів, вплив учителя фі-
зичної культури є таким же істотним для формування 
позитивного ставлення до здорового способу життя, 
як і вплив сім’ї (47%) [9]. Однак залишається недо-
статньо вивченим питання стосовно ставлення учнів 
та їхніх батьків до фізичної культури і спорту.

Робота виконана в рамках завдань НДР за темою 
3.1.1. «Теоретико-методичні та програмно-нормативні 
основи фізичного виховання учнів і студентів» Зведе-
ного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту на 2006-2010 рр., номер державної 
реєстрації 0107U000771.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: вивчити ставлення учнів пер-

ших класів та їхніх батьків до фізичної культури. За-
вдання дослідження: виявити ставлення першоклас-
ників та їхніх батьків до фізичної культури і спорту; 
з’ясувати зайнятість першокласників у спортивних 
секціях, танцювальних гуртках, тощо; дослідити фор-
ми дозвілля, які найбільш популярні у першокласни-
ків і порівняти їх з поглядами їхніх батьків.

Методи дослідження: теоретичний аналіз і уза-
гальнення літературних джерел, соціологічні методи 
(анкетування, інтерв’ювання) [8], методи математич-
ної статистики, застосовані для опрацювання резуль-
татів анкетування [5, 10].

Метод статистичних гіпотез. Нульова гіпотеза: 

1H0 { =^ h
, 

де {   – відносна частота відповіді «Так» у гене-
ральній сукупності. Тобто, згідно з нульовою гіпоте-
зою, припускаємо, що відповідь «Так» є визначаль-
ною для генеральної сукупності.

Вибіркові статистичні характеристики визначали-
ся за формулами:

 100%f
n

y
= – відносна частота позитивних відповідей;
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(100 )

m
n

f f
=

-
(%) – стандартна похибка віднос-

ної частоти,
де  y – абсолютна кількість відповідей «Так»;  n – за-
гальний обсяг вибіркової сукупності, тобто кількість 
респондентів.

Обчислення в ході перевірки нульової гіпотези 
проведено з використанням комп’ютерної програми 
Statistica (Basic statistics and tables / Difference tests / 
Difference between two proportions).

Кількісний аналіз характеру статистичного 
взаємозв’язку альтернативних відповідей на запитання 
анкети батьків і дітей проведено з використанням 
тетрахоричного коефіцієнта кореляції, який 
обчислювався за формулою:

r
a b c d a c b d

ad bc
=

+ + + +

-

] ] ] ]g g g g , 
де а – кількість пар респондентів (батьків і 

школярів), які дали позитивні відповіді на запитання; 
d – кількість пар респондентів, які дали негативні 
відповіді на запитання; b – кількість пар респондентів, 
які дали протилежні відповіді, притому, що відповідь 
«Так» дали батьки), і c – кількість пар респондентів, 
які дали протилежні відповіді, притому, що відповідь 
«Так» дали школярі).

Істотність статистичного взаємозв’язку оцінюва-
лася з використанням хі-квадрат критерію Пірсона за 
формулою: nr

2 2| =  , де n=a+b+c+d – загальна кіль-
кість респондентів.

Обчислення в ході перевірки нульової гіпотези 
проведено з використанням комп’ютерної програми 
Statistica (Nonparametrics/2x2 Tables).

Оскільки результати анкетування були представле-
ні у ранговій шкалі вимірювань, то для їхнього опра-
цювання використовувалися методи непараметрич-
ної статистики. Узгодженість відповідей стосовно 
пріоритетів у проведенні дозвілля досліджувалося з 
використанням хі-квадрат критерію Фішера й коефі-
цієнта конкордації Кендалла. Розрахункове значення 
хі-квадрат критерію Фішера для порівняння характе-
ру розподілу з теоретично очікуваним розподілом за 
повної їх конкордації визначалося за формулою: 

R
R R

ij
c

ij ij
c

i

m

j

n
2

2

1 1
=| -

=
=

^ h//
, 

де   ,R Rij ij
c  – відповідно ранги за оцінками респондентів 

й розрахунковий середній ранг; m – кількість респон-
дентів; n – кількість об'єктів оцінювання. Коефіцієнт 
конкордації Кендалла обчислювався за формулою:

1
W

m n

2|
=

-] g . 

Організація дослідження. Дослідження проводи-
лось на базі ЗCШ №9 і ЗОШ №13 м. Львова у дру-
гому семестрі 2009-2010 навчального року. Методом 
інтерв'ювання на уроці фізичної культури, незалежно 
від батьків, опитано 92 учні чотирьох перших кла-
сів. На батьківських зборах батьки тих самих учнів у 
письмовій формі дали відповіді на запитання анкети: 

Чи вважаєте Ви (чи вважаєш ти), що заняття 1. 
фізичною культурою і спортом корисними для 

здоров'я? Варіанти відповіді: так, ні, можливо.
Чи займається Ваша дитина (чи займаєшся ти) 2. 
спортом, танцями? Варіанти відповіді: так, ні.
Чим найбільше подобається займатись Вашій 3. 
дитині (тобі) у вільний час? (варіанти відповіді: 
гратися з дітьми, гуляти; комп’ютерні ігри; пере-
глядати телепередачі; читати книжки, малювати; 
займатися спортом, допомагати батькам).
Чи у Вас (у тебе) вдома є м’яч, скакалка, гантелі, 4. 
гімнастичний обруч, фрізбі, велосипед, лижі, ков-
зани, перекладина, спортивний куток.

Результати дослідження.
Негативних відповідей на перше запитання не 

було. Абсолютна більшість батьків та їхніх дітей вва-
жають, що заняття фізичною культурою і спортом ко-
рисні для здоров'я (рис. 1). Отримані нами дані про 
переконання школярів у корисності фізичних вправ 
відповідають результатам інших досліджень [7], що 
підтверджує їхню об’єктивність.

Кількість дітей, що твердо переконані у кориснос-
ті занять вірогідно більша (89%; р < 0,001) від тих, які 
припускають таку можливість, але не мають твердої 
упевненості. Ще більша впевненість у корисності фі-
зичної культури виявлена у відповідях батьків (93%; 
р < 0,001). Порівняння відповідей дітей та батьків до-
зволяє стверджувати, що у їхніх поглядах щодо корис-
ності фізичних вправ для здоров’я відсутні статистич-
но істотні (р=0,297) розбіжності (табл. 1).

Оскільки було отримано тільки два варіанти відпо-
відей («так» і «можливо»), одностайність відповідей 
дітей та їхніх батьків в родині досліджувалася з ви-
користанням тетрахоричного коефіцієнта кореляції. 
Результати статистичного опрацювання, які зведено в 
табл. 2, свідчать про певну узгодженість відповідей в 
родині (׀r0,409= ׀; р = 0,0001).

Привертають до себе увагу 11 пар відповідей (12% 
від загальної кількості), у яких батьки й діти відповіда-
ють по-різному на це запитання. Невисока узгодженість 
відповідей свідчить про те, що батьки, знаючи про ко-
рисність занять фізичною культурою, не доносять ді-
тям відповідної інформації, не показують особистим 
прикладом, як дбати про своє здоров’я, займаючись 
фізичними вправами. Серед другої частини родин саме 
діти переконані у корисності фізичних навантажень для 
здоров’я, тоді як їхні батьки лише припускають існу-
вання позитивного впливу. Невисока узгодженість від-
повідей дітей і батьків пояснюється, імовірно, викла-
данням уроків, які дають інформацію щодо здорового 
способу життя, зокрема, основи безпеки життєдіяль-
ності, фізична культура, проведенням фізкультхвили-
нок, рухливі перерви, тобто впливом школи.

Першокласники знають про користь фізичної 
культури і спорту, тому потрібно зусиллям вчителя фі-
зичної культури і батьків активізувати їх до регуляр-
них активних занять з метою збереження та зміцнення 
здоров’я учнів.

Не звертаючи уваги на тверде переконання біль-
шості дітей та їхніх батьків щодо корисності занять 
фізичними вправами і спортом, менше половини пер-
шокласників (36%) займаються спортом додатково до 
уроків фізичної культури (рис. 2). Батьки у 30% від-
повідей підтвердили, що їхні діти відвідують різні 
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Таблиця 1
Результати перевірки нульової гіпотези стосовно відповідей на запитання «Чи вважаєте Ви  

(чи вважаєш ти), заняття фізичною культурою і спортом корисними для здоров’я?»

Параметри Батьки Школярі
Так Можливо Разом Так Можливо Разом

Кількість 86 6 92 82 10 92
р* <0,001 <0,001
р+ 0,284

р* – рівень істотності для сукупностей (батьків і школярів окремо);
р+ – рівень істотності для порівняння сукупностей.

Рис. 1. Думка респондентів, щодо корисності занять фізичною культурою і спортом для здоров’я.

Таблиця 2
Статистична таблиця «2х2» стосовно відповідей на запитання «Чи вважаєте Ви  

(чи вважаєш ти), заняття фізичною культурою і спортом корисними для здоров’я?»

Батьки / діти Так Можливо Разом
Так 76 5 81
Можливо 6 5 11
Разом 82 10 92
Хі-кв. 15,43
р 0,0001
r 0,409

Таблиця 3
Результати перевірки нульової гіпотези стосовно відповідей на запитання «Чи займається Ваша дитина 

спортом, танцями?» / «Чи займаєшся спортом, танцями?»

Параметри Батьки Школярі
Так Ні Разом Так Ні Разом

Кількість 28 64 92 33 59 92
р* 0,0075 0,054
р+ 0,435

р* – рівень істотності для сукупностей (окремо батьків і школярів);
р+ – рівень істотності для порівняння сукупностей.

Рис. 2. Заняття школярів у спортивних секціях, танцювальних гуртках
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спортивні секції (з велоспорту, художньої гімнастики, 
плавання, акробатики, настільного тенісу, карате) та 
гуртки з танців (народних, бальних, сучасних, спор-
тивних). Можемо припустити, що невелика різниця 
(6%) у відповідях різних членів родини пояснюється 
нерегулярним характером цих занять. Загалом же діти 
та їхні батьки статистично одностайні (р>0,4) у своїх 
відповідях (табл. 3).

Кількість першокласників, які не займаються у 
спортивних секціях або танцювальних гуртках більша 
(р<0,06) від тих, які займаються додатково до уроків 
фізичною культурою. Навчально-виховний процес за-
гальноосвітньої школи все більше перевантажується 
предметами, які розвивають тільки розумову діяль-
ність. Очевидно, що батьки не задаються ціллю, не 
бачать потреби у заняттях дітей фізичними вправами. 
Батьки не вмотивовані на це, помилково вважають, 
що рухової активності на уроках фізичної культури 
достатньо для підтримання здоров’я дітей.

Достовірність відповідей дітей на друге запитання 
оцінювалася шляхом порівняння з відповідями їхніх 
батьків (табл. 4). Насторожує велика кількість пар відпо-
відей (19, що складає 21% від загальної кількості), в яких 
батьки та їхні діти дали протилежні відповіді на те саме 
запитання. Те, що 12 дітей відповіли, що ходять до спор-
тивної секції, хоча насправді (за відповідями батьків) це 
не відповідає дійсності, можна пояснити бажанням ді-
тей додатково займатися спортом, природною потребою 
дитини показати себе у кращому вигляді. 

Оскільки 7 відповідей батьків були позитивними при 
тому, що відповіді їхніх дітей – негативними, маємо під-
стави припускати, що батькам також властива риса ви-
давати бажане за дійсне. Зрозуміло, що батьки хотіли 
б або навіть планують віддати дітей у спортивні секції. 
Можливо також, що заняття тільки розпочалися, і дехто 
з дітей ще не усвідомлює, що це заняття спортом.

Важливо було дізнатися чим найбільше подобаєть-
ся займатися у вільний час учням і порівняти відповіді 
дітей з уявленнями батьків. Отримані оцінки батьків і 
дітей були проранжовані за важливістю форм прове-

дення дозвілля дітьми, визначено середнє арифметич-
не, стандартне відхилення та середній ранг. Результа-
ти наведено у табл. 5.

Заняття спортом у вільний час діти поставили на 
тільки п’яту сходинку, а батьки – на шосту. Тобто за-
няття спортом не є пріоритетною формою проведення 
дозвілля першокласників.

Параметри узгодженості пріоритетів відповідей 
батьків і дітей стосовно проведення вільного часу учня-
ми виявилися такими (табл. 6): значення хі-квадрат 
критерію склало 136,5 при шести формах проведення 
учнями вільного часу. Оскільки рівень істотності хі-
квадрат критерію виявився меншим від одної тисячної, 
можна вважати, що респонденти з досить високою роз-
дільною здатністю визначили важливість зазначених 
форм проведення вільного часу учнями перших класів. 
Значення коефіцієнта конкордації (0,297) і коефіцієнта 
кореляції (0,289) виявилися, на перший погляд, неви-
сокими, але взаємозв’язок між середніми оцінками був 
статистично істотним (р = 0,001).

У 17% сімей відповіді батьків і дітей були повніс-
тю протилежними, що говорить про незнання батька-
ми інтересів своїх дітей (табл. 7). Це може пояснюва-
тися обмеженим часом спілкування батьків з дітьми, 
не бажанням або незнанням того, яким чином органі-
зувати проведення вільного часу разом з дітьми. Отож 
у цьому батьки потребують допомоги, роз’яснення.

Для фізично активного, цікавого проведення вільно-
го часу діти потребують певний спортивний інвентар, 
тому четвертим було запитання стосовно того, наскіль-
ки учні ним забезпечені. Достовірність відповідей шко-
лярів та їхніх батьків на запитання про наявність у них 
вдома спортивного інвентарю визначалася методом ста-
тистичних гіпотез. Нульовою гіпотезою передбачалося, 
що частка неспівпадінь у відповідях школярів та їхніх 
батьків дорівнює нулю. Критерієм для перевірки цієї гі-
потези було обрано t – Стьюдента для пропорцій. Обчис-
лення проведено з використанням програми «Frequencies 
for the 2 x 2 table» з пакету Статистика. Результати ста-
тистичного опрацювання зведено в табл. 8.

Таблиця 4
Статистична таблиця «2х2» стосовно відповідей на запитання «Чи займається Ваша дитина спортом, 

танцями?» / «Чи займаєшся спортом, танцями?»
Батьки / діти Так Ні Разом

Так 21 7 28
Ні 12 52 64
Разом 33 59 92
Хі-кв. 26,79
р <0,001
r 0,540

Таблиця 5
Результати опрацювання відповідей стосовно уподобань у проведенні вільного часу (ранги)

Форми дозвілля
Діти Батьки

M±SD місце M±SD місце
Комп’ютерні ігри 2,23±1,69 1 4,04±1,64 4
Гратися з дітьми, гуляти 2,50±1,45 2 2,12±1,49 1
Читати книжки, малювати 2,58±1,61 3 3,26±1,54 3
Перегляд телепередач 3,52±1,43 4 2,70±1,22 2
Займатися спортом 4,25±0,86 5 4,73±1,25 6
Допомагати батькам 4,92±0,55 6 4,16±1,13 5
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На рівні істотності р = 0,05 нульова гіпотеза може 
бути прийнята для 74 пар респондентів, що складає 
80,4% від їх загальної кількості. На рівні істотності 
р = 0,01 нульова гіпотеза може бути відхилена для 8 
пар респондентів (8,7%). Тобто відповіді батьків і ді-
тей про наявність у них спортивного інвентарю спів-
падають у 91,3% (р = 0,01). Тобто спортивний інвен-
тар вдома є, але, пам’ятаючи результати попередніх 
відповідей, можна констатувати, що використовується 
він не повною мірою.

Висновки.
Аналіз одержаних нами даних вказує на те, що пер-1. 
шокласники (89%) та їхні батьки (93%) вважають 
заняття фізичною культурою і спортом корисними 
для збереження і зміцнення здоров’я. Але батьки 
повинні більш свідомо й активно своїм прикладом 
заохочувати дітей до регулярних занять фізичною 
культурою і спортом.
Більшість першокласників (70%) не займають-2. 
ся спортом додатково, крім уроків фізичної куль-
тури. Інтенсифікація процесу навчання та зни-
ження добової рухової активності негативно 
впливають на фізичний розвиток, стан здоров’я, що 
призводить до зниження розумової працездатності 
першокласників. 
Заняття спортом у вільний час діти поставили на 3. 
тільки п’яту сходинку серед інших занять, а батьки – 
на шосту. Тобто заняття спортом не є пріоритетною 
формою проведення дозвілля першокласників.
Першокласники загалом на задовільному рівні 4. 
забезпечені вдома спортивним інвентарем, але, 
пам’ятаючи результати попередніх відповідей, 

можна констатувати, що використовується він не 
повною мірою.

Подальші дослідження будуть спрямовані на пошук, 
розробку та обґрунтування методичних рекомендацій 
для батьків та вчителів фізичної культури щодо орга-
нізації рухового режиму першокласників, що повинно 
сприяти підвищенню ефективності процесу фізичного 
виховання дітей в сім’ї та школі, зміцненню здоров’я.
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Таблиця 6
Результати перевірки нульової статистичної гіпотези про ідентичність відповідей школярів  

та їхніх батьків стосовно уподобань у проведенні вільного часу

Сукупності Незв’язані  t(182; 0,05)= 1,973 Зв’язані t(91; 0,05)= 1,986
Форми дозвілля t p t p
Гратися з дітьми, гуляти 1,758 0,080 1,706 0,091
Комп’ютерні ігри 3,318 <0,002 4,290 <0,001
Перегляд телепередач 4,173 <0,001 4,373 <0,001
Читати книжки, малювати 2,902 <0,005 2,818 <0,006
Займатися спортом 3,016 <0,003 3,482 <0,001
Допомагати батькам 5,855 <0,001 5,769 <0,001

Таблиця 7
Взаємозв’язок відповідей батьків і дітей

кількість r>0 r<0 Разомр < 0,05 0,05≤ p ≤0,1 р > 0,1
абсолютна 16 6 54 16 92
відсоткова 17 7 59 17 100

t(4; 0,1)= 2,132; t(4; 0,5)= 2,776; 
Таблиця 8

Статистична таблиця результатів порівняння відповідей школярів та їхніх батьків  
на запитання про наявність вдома спортивного інвентарю

Параметри Значення
Кількість неспівпадінь у відповідях 0 1 2 3 4 5
Відсоток неспівпадінь 0 9,1 18,2 27,3 36,4 45,5
Кількість пар респондентів 9 24 19 22 10 8
Відсоток респондентів 9,8 26,1 20,7 23,9 10,9 8,7
Рівень істотності 0 0,318 0,153 0,077 0,039 0,009
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Теннис  как вид  
спортивно-коммерческой деятельности

Борисова О.В., Мичуда Ю.П. 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Проанализированы особенности 
функционирования тенниса как сег-
мента мировой индустрии услуг, по-
требление тенниса как услуги, прино-
сящей значительный экономический 
и социально-политический эффект 
не только его субъектам, но и име-
ющей высокую информационно-
развлекательную ценность для зрите-
лей. Охарактеризована совокупность 
социально-экономических отношений 
частного и публичного характера, воз-
никающих между субъектами тенниса 
в связи с их участием в профессио-
нальной спортивной деятельности.

Борисова О.В., Мічуда Ю.П. Теніс як 
вид спортивно-комерційної діяльнос-
ті. Проаналізовані особливості функ-
ціонування тенісу як сегмента світової 
індустрії послуг, споживання тенісу як 
послуги, що приносить значний еконо-
мічний і соціально-політичний ефект не 
тільки його суб’єктам, але й що має ви-
соку інформаційно-розважальну цінність 
для глядачів. Охарактеризована сукуп-
ність соціально-економічних відносин 
приватного й публічного характеру, що 
виникають між суб’єктами тенісу у зв’язку 
з їхньою участю в професійній спортивній 
діяльності.

Borisova О.V., Michuda Y.P. Tennis as 
a kind of sports-commercial activity. 
In the article is analysed the features of 
functioning of tennis as segment of the 
world industry of services, tennis con-
sumption as the service bringing con-
siderable economic and sociopolitical 
effect not only its subjects, but also hav-
ing high information-entertaining value 
for spectators. It is characterized a set 
of social and economic relations of the 
private and public character arising be-
tween subjects of tennis in connection 
with their participation in professional 
sports activity.

Ключевые слова:
профессиональный теннис, 
спортивно-коммерческий вид де-
ятельности, система органи-
зации и управления, спортсмен-
профессионал.

професійний теніс, спортивно-
комерційний вид  діяльності, система 
організації і управління,  спортсмен-
професіонал. 

professional tennis, sports-commercial 
kind of activity, organization and man-
agement system, professional sports-
man.

Введение.1

В последние десятилетия спорт превратился не 
только в социально значимое  явление и зрелище, но 
и  в специфическую сферу бизнеса. Спортивная инду-
стрия является коммерчески привлекательной для го-
сударства и  национальной системы спорта. Мировой 
спорт высших достижений, в том числе и олимпий-
ский, развивается сегодня во многом по законам пред-
принимательской деятельности: спорт, спортивные 
зрелища и атрибутика  стали «товаром», который хоро-
шо продается и покупается практически во всех стра-
нах мира. В странах с развитой рыночной экономикой 
сфера спорта является достаточно привлекательным 
объектом инвестирования, так как спрос на ее услуги 
растет опережающими темпами, увеличивается доля 
инвестированного капитала, приносящего высокие 
прибыли и использующего предоставляемые государ-
ствами преференции [3-4].  

Данная проблема достаточно эффективно решена 
в теннисе, который прошел  профессионализацию и 
коммерциализацию на  50 лет раньше других видов, 
сформировав организационно-управленческую сис-
тему, как на международном, так и национальном 
уровнях, и апробировав ее на практике. Теннис уже 
длительное время живет по законам рынка, превра-
тился в разновидность коммерческо-спортивной де-
ятельности и достиг высоких экономических пока-
зателей. Это стало возможным во многом благодаря 
тому, что многие субъекты тенниса осуществляют 
свою деятельность, опираясь на принципы предпри-
нимательства [1,3].   Использование опыта данного 
вида спорта может лечь в основу разработки кон-
цепции качественно новой модели развития спорта 
в нашей стране, а также  содействовать усилению 
его роли во всестороннем и гармоничном развитии 
личности и выдвижению украинского спорта на 
передовые позиции в мире.
© Борисова О.В., Мичуда Ю.П., 2011

Работа выполняется  в рамках темы 1.1.4 «Истори-
ческие и организационные направления развития про-
фессионального спорта в Украине» Сводного плана НИР 
в сфере физической культуры и спорта на 2006-2010 гг. 
темы 1.2. «Современный профессиональный спорт и 
пути его развития в Украине» Сводного плана НИР в 
сфере физической культуры и спорта на 2011-2015 гг.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований – определить особеннос-

ти функционирования тенниса как спортивно-
коммерческого вида деятельности.

Методы исследований: анализ специальных ис-
точников; системный анализ; сравнения и аналогии; 
методы статистики.

Результаты исследований. 
Одним из векторов качественных преобразований 

в современном спорте  выступает не только станов-
ление рыночной самоорганизации, но и формиро-
вание рынка услуг. Рынок услуг как относительно 
самостоятельная, открытая подсистема экономики 
спорта выполняет важнейшую функцию – обеспе-
чение эффективного использования ресурсов для 
удовлетворения потребностей общества в особых, 
невещественных благах – спортивных услугах. Рынок 
спортивных услуг функционирует наряду с рынками 
товаров, капиталов, рабочей силы, и  подразделяет-
ся на частные рынки,  так  как  услуги разнообразны  
и  разнородны. Для оценки места и роли индустрии 
спорта в экономике используется комплекс показа-
телей, таких как: доля ВВП, расходуемая на разви-
тие спорта; обеспеченность населения доступными 
спортивными сооружениями, товарами и услугами 
спортивного назначения, наличие источников финан-
сирования спортивно-оздоровительной деятельности.

Современный профессиональный теннис превра-
тился в важный сегмент сферы мировой спортивной 
индустрии. Его структуры во главу своей деятельнос-
ти ставят использование современных технологий, что 
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существенно расширило связи с другими отраслями 
экономики. Высокая эффективность функционирова-
ния  современного  тенниса базируется на взаимодей-
ствии двух дополняющих друг друга сфер – собственно 
тенниса и обеспечивающей инфраструктуры. Именно 
общность интересов представителей каждой из сфер 
способствуют формированию необходимых условий 
для осуществления спортивных, оздоровительных, 
образовательных мероприятий путем реализации 
технологических, организационно-экономических, 
производственных, правовых и других связей (рис. 1).

Сегодня профессиональный теннис является 
открытой системой, взаимодействующей с внешней сре-
дой, основным системообразующим компонентом кото-
рой является спортивное соревнование, а в нашем случае 
спортивное зрелище. Достижению указанного резуль-
тата содействуют как основные компоненты системы: 
участники, организаторы, органы  управления, сред-
ства массовой информации, так и другие составля-
ющие: система подготовки теннисистов, судейство, 
маркетинговая и билетная программы, обеспечение 
безопасности спортивных мероприятий, взаимодей-
ствие со структурами власти (государственными, 
муниципальными),  спонсорами, болельщиками. 

Высокая экономическая эффективность инду-
стрии профессионального тенниса обеспечивается 
благодаря корпоративному управлению спортивными 
проектами, осуществляемому профессиональными 
структурами. Международные профессиональные ор-
ганизации тенниса (АТР – Ассоциация теннисистов-
профессионалов, WTA – Женская теннисная ассо-
циация, ITF – Международная федерация тенниса) 
формируют структуру мирового рынка спортивных 
услуг, характеризующуюся тем, что небольшое ко-
личество фирм закупает все рыночное предложение 
определенного ресурса, а игроки также продают свои 
услуги ограниченному числу компаний [8, 10-11].  

Кроме того, индустрия профессионального тен-
ниса обеспечивает массовое производство специфи-
ческого «продукта», который находит признание со 
стороны многочисленных субъектов национальных 
рынков, а также мирового рынка, то есть спортивной 
услуги. Чтобы уяснить значимость такой услуги с по-
зиций рыночных отношений, важно определить ее 
внутреннее своеобразие, обусловленное самой приро-
дой тенниса как спортивной деятельности.  

Если рассмотреть теннис через пирамиду спорта 
[7] (рис.2), то в основе ее лежит игра, не имеющая 
формализованных правил, а представляющая собой 
развлечение, активный отдых, способ проведения до-
суга, не требующая специальной подготовленности 
и знаний. В нее можно играть где угодно, а возраст 
занимающихся неограничен: от раннего детского до 
пожилого. Следующим уровнем является спорт, по-
дразумевающий  развитие тенниса в трех основных на-
правлениях: профессиональном, олимпийском и мас-
совом. Характерными особенностями данного уровня 
являются: формализация правил, соревновательный 
компонент, необходимость различных видов подго-
товленности, специальных знаний занимающихся, на-

личие руководящих и других организационных струк-
тур, кадрового обеспечения, разделение на возрастные 
категории, а также   соответствующей материально-
технической базы, стандартизированного инвентаря и 
оборудования. 

Проведение спортивно-зрелищных мероприятий,  
и в первую очередь, турниров, позволяют удовлетво-
рять вкусы и потребности обширной категории люби-
телей тенниса предоставлением услуг в виде зрели-
ща, информационно-развлекательного шоу. Именно 
использование экономических ресурсов тенниса в 
удовлетворении потребностей общества определяет 
реализацию его как услуги. В соответствии с пред-
ложенной Т.Левитом и развитой Ф.Котлером клас-
сификацией, любой товар, в том числе и спортивная 
услуга, может быть рассмотрен на различных  уровнях 
[2]. Первый уровень – это потребность в физическом 
совершенствовании (родовой продукт (по Т.Левиту) 
или фундаментальная польза (по Ф.Котлеру). Второй 
уровень –  ожидаемый продукт, включает в себя заня-
тия в секциях различной направленности (оздорови-
тельная, спортивная), и этапах подготовки (детский, 
юношеский спорт и спорт высших достижений). 
Третий уровень – расширенный продукт –  сервисные 
услуги (массаж, сауна, консультации специалистов по 
спортивным занятиям, питанию и т.д.). Четвертый 
уровень – потенциальный продукт, состоящий из все-
го, что потенциально достижимо и реализуемо в пер-
спективе (дополнительные услуги). Причем любая из 
вышеперечисленных услуг не является неотъемлемой 
частью основной услуги. Вместе с тем именно в 
спортивных услугах целесообразно выделить еще 
один уровень – это так называемое пассивное по-
требление услуги, которое выражается в участии в 
спортивных праздниках, в членстве в фан-клубах 
спортивных команд и посещении соревнований. 

Следует отметить, что теннис относится к сфере 
производства социально-значимых благ, которая про-
является как во внешней форме – игра (зрелище), так 
и во внутренней – целевая направленность и социаль-
ная полезность. Этим в значительной степени обус-
ловливается его большая популярность среди населе-
ния многих стран, что предопределило формирование 
и динамичное развитие его собственного сегмента 
на мировом рынке спортивных услуг. Среди других 
причин, стимулирующих быстрое расширение сег-
мента профессионального тенниса на мировом рынке 
спортивных услуг, следует выделить такие [5-7, 9]: 

зрелая экономика и высокий уровень жизни стран, • 
на которых базируется международная система со-
ревнований;
развитие всех видов транспорта  как фактор меж-• 
дународной мобильности спортсменов, предприни-
мателей, болельщиков и зрителей;
новые виды связи (спутник, Интернет), позволяю-• 
щие  заменить личные контакты продавцов и поку-
пателей;
быстро растущую торговлю современными услуга-• 
ми: лицензиями, ноу-хау, консультационными, ме-
неджерскими и другими услугами.
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Региональное распределение торговли услугами, 
в том числе и спортивными услугами, производимые 
индустрией тенниса разных стран, отличается край-
ней неравномерностью в пользу развитых стран с 
рыночной экономикой. Сегодня на мировом рынке 
услуг доминируют 8 ведущих стран, на которые при-
ходится 2/3 мирового экспорта услуг и более 50% 
импорта. При этом на четыре страны – США, Вели-
кобританию, Германию и Францию приходится 44% 
всего мирового экспорта услуг [9]. Именно в этих 
странах проводятся три из четырех турниров «Боль-
шого Шлема», итоговый турнир АТР тура и другие 
крупные теннисные турниры. 

Массовое направление развития индустрии тенни-
са  – это производство физкультурно-воспитательных и  
спортивно-оздоровительных услуг, целевой направлен-
ностью которых является создание предпосылок для 
сохранения и укрепления здоровья людей, развития 

физических качеств и формирования навыков здорово-
го образа жизни. Такие услуги предоставляются сред-
ними общеобразовательными и высшими учебными 
заведениями, спортивными клубами, центрами и 
спортивными сооружениями. Субъектами (произво-
дителями услуги)  массового направления являются  
учителя, преподаватели, тренеры и инструкторы, дея-
тельность которых направлена на такие объекты (по-
требителей услуг) как  ученики, студенты, а также пред-
ставители разных возрастных и профессиональных 
групп населения (спортсмены-любители).

 Теннис как спорт высших достижений представляет 
собой сферу производства спортивно-тренировочной 
и спортивно-зрелищной услуг, целевой направлен-
ностью которых является достижение и поддержание 
спортивной формы, создание спортивного зрелища, 
удовлетворение эстетических потребностей зрителей, 
а также их потребности в общении и активном досуге. 

Индустрия  
профессионального  
тенниса   

Производители  
спортивных услуг   Инфраструктура   

Международный  
уровень   

Национальный  
уровень   

• спортсмены;  
• тренеры;  
• спортивные федерации (ITF,  
национальные);  
• профессиональные лиги  
(ATP, WTA, национальные)  
• спортивные клубы  
• менеджерские и  
маркетинговые агентства   

• спортивные сооружения;  
• предприятия торговли, услуг,  
•   медицинские центры;  
• производители спортивных  
товаров и оборудования;  
• научные учреждения   

• болельщики;  
• зрители;  
• телезрители;  
• фан-клубы;  
• занимающиеся   

• СМИ;  
• спонсоры   

Потребители  
спортивных  
услуг   

Рис.1. Основные компоненты и связи индустрии профессионального тенниса
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• зрелище,   
• правила, техника   Спортивная  

организация   • игроки   

билеты   

Теннис-зрелище  
программы   

Рынок услуг  

сувениры,  
талисманы  средства массовой   зрители  

информации   
Потребительские  
товары: 
• оборудование и  
экипировка    

Информация,   
статистика Видео- и   

аудиопродукция   
спонсоры   

Услуги:  
• спортивное   
сооружение, стадион  

Спорт высших   
достижений: 

Труд   

Спорт высших  
достижений   

(профессиональный,  
олимпийский)  

Спорт  массовый  

спортивные игры  

Игра  

подвижные игры  

Рис.2. «Пирамида» тенниса   

Рис.3. Рыночные связи тенниса   
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Организационными структурами, предоставляющими 
такие услуги, являются спортивные клубы. 

Теннис как процесс труда является сферой прило-
жения физических, интеллектуальных и других спо-
собностей не только спортсменов-профессионалов, но 
и тренеров, судей, агентов, организаторов, спонсоров, 
производителей инвентаря и оборудования и других 
субъектов рынка. В основу формирования и развития 
профессионального направления положена реализа-
ция цели удовлетворения личной заинтересованности 
от деятельности в спорте, выраженной в извлечении 
материальной выгоды, как со стороны спортсменов, 
так и со стороны людей, обеспечивающих организа-
цию различных спортивных мероприятий.

Процесс реализации услуги индустрии тенниса на 
рынке имеет ряд отличительных особенностей. Во-
первых, в отличие от материальных продуктов услуги 
производятся  и  потребляются в основном одновре-
менно и не подлежат хранению. Поэтому потребление 
большинства видов услуг основано на непосредствен-
ном контакте между их производителями (спортсме-
нами, тренерами) и потребителями (зрителями, зани-
мающимися), исключая посредничество.  

Во-вторых, реализация услуг тесно взаимодейству-
ет с торговлей сопутствующими товарами (спортивный 
инвентарь, оборудование, экипировка и т.д.) и оказывает 
на нее все возрастающее  воздействие.  

В-третьих, сфера услуг обычно больше защищена 
государством от конкуренции со стороны зарубежных 
производителей, чем сфера материального производ-
ства. Более того, транспорт и связь, финансовые и 
страховые услуги, наука и спорт во  многих  странах 
традиционно находятся в полной или частичной соб-
ственности  государства  или же контролируются им. 
Результаты спортивной деятельности: достижения 
на Олимпийских играх, чемпионатах мирах и других 
официальных соревнованиях, воспитание здорового 
поколения и поддержание уровня здоровья населе-
ния  представляют собой стратегические задачи госу-
дарства, обеспечивающие международный авторитет 
страны, благосостояние, суверенитет и  безопасность.  
В  результате международная торговля услугами име-
ет больше барьеров, чем торговлей товарами, имею-
щими материальную форму. 

В-четвертых, не все виды услуг индустрии тенниса, 
пригодны для широкого вовлечения в международный 
хозяйственный оборот. В первую очередь это относит-
ся к услугам спортивных сооружений (проведение тур-
ниров, занятий) и т.д. Управление процессом оказания 
спортивных услуг зависит от их вида, производителей и 
потребителей, качества, условий их предоставления. Од-
нако уникальность зрелищно-массовых услуг профес-
сионального тенниса позволяет им успешно конкуриро-
вать со всеми иными услугами аналогичного свойства и 
качества, представленными на рынках шоу-бизнеса. 

Следует отметить, что в течение длительного 
времени  рынок услуг тенниса представлял собой 
поле деятельности мелких и средних фирм. Ситу-
ация  кардинально изменилась в связи с появлени-
ем, а точнее массированным выходом на этот рынок 

транснациональных корпораций, использующих 
современные средства  телекоммуникаций и создав-
ших глобальную систему передачи информации. 

Рост международной торговли спортивными  услу-
гами и превращение их в составной элемент внутри 
производственной деятельности транснациональных 
компаний поставили на повестку дня вопрос о необ-
ходимости  регулирования  рынка на международном, 
региональном и отраслевом уровнях. Существенную 
роль в регулировании играют двухсторонние соглаше-
ния, как отраслевые, так и торгово-экономические, в 
которых рассматриваются отдельные аспекты торгов-
ли  услугами  и  капиталовложений  в эту сферу.  

Другими  формами являются многостороннее  ре-
гулирование внутри интеграционных объединений 
(Европейский Союз), а также регулирование в рамках 
международных организаций (ATP, WTA, ITF). Осно-
вная идея США – крупнейшего поставщика услуг на 
мировой рынок заключалась в том, чтобы  в  регули-
ровании услуг использовались те же правила, которые 
выработаны по отношению к товарам: отсутствие дис-
криминации, национальный режим, транспарентность 
(гласность и единство прочтения законов), неприме-
нение национальных законов в ущерб иностранным 
производителям.

Практическая значимость развития тенниса обус-
ловливается  и тем, что это не только сектор сферы 
услуг, не требующий больших капиталовложений, 
но и фактор социальной стабильности, обеспечива-
ющий создание дополнительных рабочих мест. При-
чем строительство спортивных сооружений, не толь-
ко создает рабочие места в самом секторе, но и через 
систему межотраслевых связей стимулирует развитие  
других отраслей экономики. В последнее время тен-
нис тесно взаимодействует с наукоемкими отраслями 
– информационных и компьютерных технологий, что 
принципиально повлияло на изменение структуры 
мирового  теннисного бизнеса. 

Учитывая, что теннис как спорт высших дости-
жений не является производителем товара, предна-
значенного для массового потребления, то основным 
коммерческим объектом является соревновательная 
деятельность как зрелище. Теннис превращается в 
часть индустрии развлечений, которая в свою очередь 
является рынком корпоративной рекламы и объектом 
освещения средствами массовой информации. 

Следует отметить, что формирование услуги тен-
ниса как товара строится на общей концепции разви-
тия его массового, олимпийского и профессионально-
го направлений путем применения  традиционного и 
социально-этического маркетинга, а также использо-
вания не только рыночных, но и государственных  ис-
точников финансирования. В результате изложенного 
выше мы приходим к выводу,  что услуга тенниса как 
товар предполагает существование трех основных 
компонентов: спорт высших достижений, услуги и 
потребительские товары, имеющие как основные,  так  
и производные составляющие (рис.3). 

Среди основных составляющих выделяются: игро-
вая форма (правила, техника); игроки; оборудование и 
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экипировка; спортивное сооружение. Игровая форма 
предусматривает различную целевую направленность, 
а именно:  спортивные достижения, здоровье, развле-
чение, общение. В результате этого функционируют 
общие (подвижные игры, веселые старты, типичные 
игровые формы) и специальные (вид спорта) формы. 
Производные составляющие включают в себя инфор-
мацию, статистику, программы, видео – и аудиопро-
дукцию, билеты, сувениры, талисманы и т.д. 

Основными субъектами, формирующими бренд 
тенниса как товара, являются спортивная органи-
зация (АТР, WTA, ITF, организационные комитеты 
спортивных турниров и других мероприятий и т.д.), 
спонсоры, болельщики и средства массовой информа-
ции. Принципиально важными составляющими  при 
формировании товара являются технологические ин-
новации: совершенствование теннисного инвентаря, 
радио – и  телетрансляции, Интернет, Wi-Fi. 

Следовательно, «теннис как товар» – это  совокуп-
ность качеств, процессов и возможностей (товары, 
сервис и идеи), которые  необходимо  продать, чтобы 
удовлетворить потребности покупателя. 

Профессиональный теннис сегодня характери-
зуется, прежде всего, развлекательной ценностью и 
экономической эффективностью спортивно-зрелищных 
мероприятий, что является  причиной резкого роста 
конкуренции и постоянного внимания зрителей к мно-
голетнему соперничеству. Формирование социально-
экономических отношений в теннисе  имеет спе-
цифические особенности,  которые обусловлены, 
прежде всего, превращением субъектов тенниса (по 
цели и характеру деятельности) в экономических 
субъектов: теннисисты-профессионалы, зрители, 
профессиональные спортивные организации и органы 
управления спортом. Современный теннис также функ-
ционирует под воздействием социально-политических 
и экономических процессов, что, главным образом 
проявляется, в административных и экономических  
связях его субъектов, в вовлечении видных полити-
ческих и общественных деятелей, которые становятся 
руководителями спортивных федераций, участвуют в 
спортивных мероприятиях. Так, успех «Кубка Крем-
ля» во многом был предопределен приобщением Пре-
зидента России Бориса Ельцина к занятиям теннисом 
и посещению соревнований, что в свою очередь сти-
мулировало российских и зарубежных бизнесменов 
вкладывать деньги  именно в теннис, считавшийся в то 
время  «государственным видом спорта». 

Политический фактор является особо важным для 
продвижения на рынок вида спорта и спортивных 
мероприятий в постсоветских странах. На приме-
ре «Кубка Кремля» можно проследить изменение 
сегмента крупных спонсоров турнира: если в на-
чале 1990-х годов это были, прежде всего, россий-
ские торговые компании  и банки первой волны 
– «Микродин», «Инкомбанк», то к концу столетия 
его составили крупные государственные корпора-
ции и «окологосударственные» образования, такие 
как «Московская городская телефонная сеть», «Рос-
нефть», «Славнефть». В вначале ХХІ века ведущую 

роль в нем заняли крупные многопрофильные хол-
динги, ставящие своей целью продвижение своего 
имени и репутации как корпораций федерального и 
международного значения («Русский алюминий», 
«Банк Москвы») [8]. Аналогичные изменения прои-
зошли и в программе  продажи билетов и, прежде все-
го, продажи билетов в ложи. Если в течение первых 
годов турнир посещали люди, желающие оказаться на 
одной трибуне с руководством страны, то постепенно 
акценты сместились в сторону зрителей, интересую-
щихся теннисом без каких-либо побочных причин. 

Выводы.
Таким образом, можно утверждать, что 

профессиональный теннис представляет собой совокуп-
ность социально-экономических отношений частного и 
публичного характера, возникающих между субъектами 
в связи с их участием в профессиональной спортивной 
деятельности. Современный теннис во всех его прояв-
лениях (массовый, олимпийский, профессиональный 
спорт) является производителем широкого спектра 
услуг, к которым  относятся: проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных занятий, спортивно-
зрелищных мероприятий; организация и проведение 
учебно-тренировочного процесса; предоставление 
спортивных сооружений населению;  информационно-
консультативные, образовательные и прочие услуги. При 
этом потребление его как услуги приносит значительный 
экономический и социально-политический эффект для 
субъектов тенниса и имеет высокую информационно-
развлекательную ценность для зрителей.

Индустрия профессионального тенниса – 
это важный сегмент мировой индустрии услуг, 
эффективное функционирование которого обеспечи-
вается благодаря хорошо отлаженным взаимосвязям 
и взаимодействию спортивных, оздоровительных, 
образовательных, технических, управленчес-
ких, научных структур, а также спортивной 
промышленности и средств массовой информации. 
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Методы контроля ответной реакции сердечно-сосудистой системы  
юных волейболистов 10 – 14 лет на воздействие физических 

нагрузок скоростно-силовой направленности
Вертель А.В., Градусов В.А. 

Приазовский государственный технический университет (г. Мариуполь) 
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Рассмотрены вопросы контроля 
функционального состояния и 
реакции сердечнососудистой 
системы организма юных во-
лейболистов под воздействием 
экспериментальной технологии 
повышения уровня скоростно-
силовой и технико-тактической 
подготовленности юных волей-
болистов 10-14 лет. 

Вертель А.В., Градусов В.А. Методи контролю 
відповідальної реакції сердцево-судинної сис-
теми юних волейболистів 10-14 років на вплив 
фізичних нагрузок швидкісно-силової направ-
леності. У роботі розглянуті питання контролю 
функціонального стану і реакції серцево-судинної 
системи організму юних волейболістів під впливом 
експериментальної технології підвищення рівня 
швидкісно-силової і техніко-тактичної підготовле-
ності юних волейболістів 10-14 років.

The questions of control of the func-
tional state and reaction of the cardio-
vascular system of players organism 
under the influence of experimental 
technology increase level of speed, 
speed-power training and technical 
and tactical training of young volley-
ball players of 10-14 years old are 
considered.

Ключевые слова:
контроль функционального со-
стояния, сердечно-сосудистая 
система.

контроль функціонального стану, серцево-
судинна система.

functional state control, cardiovascular 
system.

Введение. 1

Основой для проведения педагогического экспе-
римента послужило предположение о том, что эф-
фективность учебно-тренировочного процесса юных 
волейболистов повысится, если на этапе начальной 
и предварительной базовой подготовки применять 
более интенсивную технологию развития скоростно-
силовых качеств средствами специальной физической 
подготовки.

Данная методика предусматривала возможность 
применения сопряженного метода тренировок с опти-
мизацией комплекса средств и методов специальной 
физической подготовки волейболистов на основе кон-
троля и учета анатомо-физиологических возможно-
стей детей 10-14 лет [1-8].

Работа выполнена по плану НИР Приазовского 
государственного технического университета и плану 
НИР Харьковской государственной академии физиче-
ской культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Задача исследования. Разработать и эксперимен-

тально обосновать рациональную технологию при-
менения средств скоростно-силовой направленности, 
влияющих на эффективность обучения.

Результаты исследований. 
Сердечнососудистая система (ССС) одна из пер-

вых реагирует на изменения, происходящие в организ-
ме спортсменов под воздействием тренировочных на-
грузок. Регистрация частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) осуществлялась с целью контроля за реакцией 
организма юных волейболистов на предлагаемую фи-
зическую нагрузку. 

Основную часть в обучении по эксперименталь-
ной программе составляли комплексные сложно-
координационные скоростно-силовые упражнения – 
акробатические прыжки.

Величина нагрузки, ее продолжительность, интен-

© Вертель А.В., Градусов В.А., 2011 

сивность и паузы восстановления, используемые нами, 
базировались на основе общего положения энергообе-
спечения организма для анаэробной производительно-
сти спортсмена при мышечной работе алактатной на-
правленности (максимальная мощность достигается на 
2-3 секундах и поддерживает мышечную деятельность 
на высоком уровне 10-15с.) и гликолитического воздей-
ствия (максимальная интенсивность наблюдается на 
1-2 минуте работы) при пульсе 162-186 и восстановле-
нии до 108-120 ударов в минуту.

В экспериментальной группе, где основной объ-
ем тренировочной работы был направлен на развитие 
специальных физических качеств (преимуществен-
но скоростно-силовых) в ходе исследования реакции 
ССС на предлагаемую стандартную нагрузку были 
выявлены изменения показателей ЧСС. После перво-
го года обучения на этапе начальной подготовки в воз-
расте спортсменов 11 лет в экспериментальной груп-
пе показатель ЧСС после выполнения стандартной 
тренировочной нагрузки в среднем достигал 156,6 
уд.мин-1. В конце 2-го года этапа начальной подготов-
ки в возрасте 12 лет реакция ССС занимающихся на 
предлагаемую физическую нагрузку составляла в по-
казаниях ЧСС 159,5 уд.мин-1., а к концу эксперимен-
та в возрасте 14 лет показатель ЧСС составлял 165,9 
уд.мин-1. То есть, в связи с повышением объема тре-
нировочных нагрузок, показатели ЧСС за период экс-
перимента увеличились на 12,5 уд.мин-1 (p<0,001).

 Это косвенно подтверждает, что работа по экспе-
риментальной методике дала возможность проводить 
тренировочные занятия с большей интенсивностью и 
с большей тренировочной нагрузкой, что и нашло свое 
отражение в результатах изменений ЧСС (табл.1).

Изменения ЧСС в ходе эксперимента показали, что 
увеличение величины и интенсивности тренировоч-
ной работы при выполнении тренировочных упраж-
нений скоростно-силовой направленности в учебно-
тренировочном процессе экспериментальной группы, 
оказало большее воздействие на ССС спортсменов, 



проблеми фізичного виховання і спорту   № 3 / 2011

27

чем в контрольной группе, где тренировочные заня-
тия проводились по общепринятой программе. ЧСС 
у юных волейболистов экспериментальной группы в 
покое перед началом тренировочных занятий с воз-
растом имела тенденцию к уменьшению. Разница по-
казателей ЧСС в покое по сравнению с началом экс-
перимента у детей в 10 лет и его окончанием в 14 лет 
составляет 8,4 уд.мин-1 (p<0,001). Это дает возмож-
ность говорить о постепенной приспособляемости ор-
ганизма к физическим нагрузкам скоростно-силовой 
направленности и повышению общего уровня трени-
рованности юных волейболистов на этапе начальной 
и предварительной базовой подготовки. 

В контрольной группе показатели ЧСС за период 
начального обучения увеличились в тренировочном 
режиме на 6,4 уд.мин-1 (p<0,001), а в покое уменьши-
лись на 5,5 уд.мин-1 (p<0,001).

Кроме систематического контроля ЧСС, в экспе-
риментальной группе проводилась тест-тренировка, 
основная цель которой заключалась в определении 
уровня функциональной подготовленности занимаю-
щихся. 

По данным тест-тренировок в 10-11 лет прирост 
мощности выполняемой работы был незначительный 
и существенно не отличался между показателями экс-
периментальной и контрольной группами (прирост 
– 13,5% и 9,3% соответственно), что в свою очередь 
отразилось и на небольшом сокращении времени вы-
полнения тест – тренировки (на 3,5% и 2,3% соот-
ветственно). Существенные позитивные изменения 
показателя мощности в экспериментальной группе 
произошли в 12–летнем возрасте (50,7%) и время вы-
полнения тест – тренировки сократилось на 12,0%.

В 13 лет показатель мощности возрос на 81,6%, а 
время выполнения тест – тренировки уменьшилось на 
17%. Стоит также обратить внимание и на тот факт, 

что средний показатель массы тела спортсменов экс-
периментальной группы значительно увеличился.

В конце исследования, в 14 лет показатель мощно-
сти увеличился на 109,2%, а время выполнения тест – 
тренировки сократилось на 11,9 с. (19,6%) (табл.2).

В контрольной группе изменения в конце экспе-
римента составили: показатель мощности увеличился 
на 69,6%, а время выполнения тест – тренировки со-
кратилось на 7,1 с. (11,9%).

Показатели активности электроотрицательных 
клеточных ядер (ЭО %) клеток эпителия также ука-
зывают на улучшения уровня функционального со-
стояния организма спортсменов экспериментальной 
группы. В состоянии покоя изменения составили от 
72,5% (в возрасте 10 лет) до 82,9% (в возрасте 14 лет), 
а в контрольной группе от 73,1% до 78,8% соответ-
ственно. После выполнения тест-тренировки измене-
ния составили от 51,0% (в возрасте 10 лет) до 64,6% 
(в возрасте 14 лет), а в контрольной группе от 52,1% 
до 57,9% соответственно (табл.2).

Определение энергетического состояния орга-
низма спортсменов по биоэлектрическим свойствам 
клеточных ядер клеток эпителия проводилось цито-
биологическим методом В.Г. Шахбазова (кафедра ге-
нетики и цитологии Харьковского государственного 
университета).

Контроль за уровнем развития функциональной 
готовности также осуществлялся при помощи Индек-
са Руфье, показатели которого подтверждают положи-
тельное воздействие избранной методики на функци-
ональное состояние организма юных волейболистов 
экспериментальной группы.

Исходные показатели значения индекса в экспери-
ментальной группе составляли 9,7±0,2 (p<0,01)затем 
организм адаптировался к предлагаемой нагрузке и 
значение индекса уменьшалось и в конце эксперимен-

Таблица 1
Изменения ЧСС во время тренировочных занятий у юных волейболистов экспериментальной группы  

в период исследования  (n=16)

Возраст (лет)

Показания ЧСС (уд.мин-1)

До начала 
тренировки

X +m

Во время тренировочного занятия (мин)

20′ 40′ 60′ 80′ 100′ 120′
Средние 

показатели
X +m

10 91,2±0,5 140,1 144,6 174,6 175,3 165,8 120,0 153,4±1,1

11 89,7±0,5 129,0 152,0 176,5 163,5 165,0 153,7 156,6±1,0

12 87,2±0,3 140,2 160,1 175,0 165,3 165,8 150,4 159,5±0,9

13 85,0±0,3 135,4 158,1 175,3 180,2 173,7 151,2 162,3±0,8

14 82,8±0,2 151,8 151,2 171,0 186,4 171,0 163,8 165,9±0,6
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Таблица 2
Средние показатели тестирования функционального состояния организма юных волейболистов 

 (по результатам тест – тренировки в период исследования) (n1=16, n2=16)

Возраст
лет Группа

Количество 
работы
(кГм)

При-
рост
(%)

Мощ-
ность

(кГм/сек)

При-
рост
(%)

Время 
выпол-
нения 
(сек)

При-
рост
(%)

ЭО 
(%) P/t

10

ЭГ
n1

1253,0 - 20,7 - 60,6 - 51,0 -

КГ
n2

1219,4 - 20,4 - 59,7 - 52,1 -

11

ЭГ
n1

1377,2 9,9 23,5 13,5 58,5 3,5 53,4 <0,01
3,71

КГ
n2

1299,8 6,6 22,3 9,3 58,3 2,3 53,3 <0,05
2,8

12

ЭГ
n1

1661,6 32,6 31,2 50,7 53,3 12,0 58,7 <0,001
10,4

КГ
n2

1511,2 23,9 26,6 30,4 56,9 4,7 54,7 <0,001
3,88

13

ЭГ
n1

1893,2 51,1 37,6 81,6 50,3 17,0 62,1 <0,001
8,32

КГ
n2

1668,4 36,8 30,4 49,0 54,9 8,0 56,4 <0,001
5,55

14

ЭГ
n1

2110,6 68,4 43,3 109,2 48,7 19,6 64,6 <0,001
5,66

КГ
n2

1822,4 49,5 34,6 69,6 52,6 11,9 57,9 <0,001
5,42

Рис. 1.  Уровень функциональной подготовленности юных волейболистов  
в период эксперимента (Индекс Руфье).
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та составило 4,7.
Позитивные изменения от начальных до ко-

нечных показателей значения индекса соста-
вили 51,6%(p<0,001), а в контрольной группе – 
26,0%(p<0,001) (рис.1).

Выводы.
Контроль ответной реакции организма юных во-

лейболистов на физические нагрузки скоростно-
силовой направленности показал, что примененная 
методика позволила улучшить его работоспособность 
и приспособляемость к физическим нагрузкам данной 
направленности, а так же способствовала повышению 
общего уровня тренированности юных волейболи-
стов на этапе начальной и предварительной базовой 
подготовки.

При решении задач исследования, основным мето-
дологическим направлением было утверждение Ю.В. 
Верхошанского (1988) о том, что повышение уров-
ня функциональных возможностей организма спор-
тсмена и активизация морфологических перестроек 
связывается с обеспечением необходимой функцио-
нальной подготовки организма для совершенствова-
ния технико-тактического мастерства, планомерного 
повышения скорости выполнения соревновательного 
упражнения. 

Результаты проведенных исследований позво-
ляют сделать вывод о необходимости применения 
упражнений скоростно-силовой направленности как 
основного средства специальной физической подго-
товленности юных волейболистов 10-14 лет. Приме-
ненная методика коррекции процесса подготовки в 
соответствии с особенностями состояния организма 

юных волейболистов зарекомендовала себя надежной 
и педагогически доступной, что позволяет рекомендо-
вать ее для широкого использования в практической 
деятельности. 

Дальнейшие исследования могут быть направле-
ны на более детальную разработку методики усовер-
шенствования скоростно-силовой подготовленности 
юных волейболистов на этапе углубленной базовой 
подготовки (возраст спортсменов 15-17 лет).
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Актуальні аспекти методики застосування  
комбінованої аеробіки у процесі занять  

з фізичної культури учнів основної школи
Глоба Г.В.

Слов’янський державний педагогічний університет

Анотації:
Обґрунтована методика опти-
мізації системи фізичної куль-
тури учнів на основі викорис-
тання комбінованої аеробіки. 
Концептуалізовані теоретичні 
та методичні положення озна-
ченої методики. У дослідженні 
були використані результати з 
рівня фізичної підготовленості 
1200 школярів. Встановлено, 
що важливим фактором ефек-
тивності інноваційної методики 
фізичної культури є науково 
обґрунтована можливість опти-
мального управління її етапною 
структурою.

Глоба Г.В. Актуальные аспекты методики 
применения комбинированной аэробики 
в процессе занятий по физической куль-
туре учащихся основной школы. Обо-
снована методика оптимизации системы 
физической культуры учеников за счет ис-
пользования комбинированной аэробики. 
Концептуализированы теоретические и мето-
дические положения данной методики. В ис-
следовании были использованы результаты 
уровня физической подготовленности 1200 
школьников. Установлено, что важным фак-
тором эффективности инновационной мето-
дики физической культуры является научно 
обоснованная возможность оптимального 
управления ее этапной структурой. 

Globa G.V. Important aspects of the me-
thodic of using combined aerobics in 
the process of elementary school pupils’ 
physical education. The projective model 
of system of physical education of pupils 
with using aerobic technology is scien-
tifically proved. There are represented the 
theoretical and methodical statements of 
the methodic. The results of physical pre-
paredness of 1200 pupils were used in this 
research. Established that the important 
factor of effectiveness of innovative physi-
cal educational methodic is scientifically 
proved possibility of optimal control of its 
stage structure.

Ключові слова:
комбінована аеробіка, педаго-
гічна проективна модель. 

комбинированная аэробика, педагогическая 
проективная модель.

combined aerobic trainings, pedagogical 
projective model.

Вступ.1

Актуальність проблеми розвитку й збереження 
здоров’я учнів загальноосвітніх шкіл України 
обумовила досить глибоке вивчення вченими 
різноманітних факторів, що негативно впливають на 
його основні параметри. На думку таких вчених, як 
Г. Апанасенко, В. Бальсевич, основною причиною 
невдач інновацій і реформ у сфері фізичної культури 
стала загальна для сучасної педагогіки невирішеність 
проблеми оптимального сполучення масової 
освіти, в переважній більшості навчальних закладів 
різних типів, з сучасними ефективними аеробними 
програмами фізичної культури, оздоровлення учнів 
загальноосвітніх шкіл. Тому вагомою тенденцією 
у сфері вітчизняних наукових пошуків методів 
оптимізації системи фізичного виховання стає розробка 
та впровадження аеробних технологій в урочну форму 
навчання. Аналізуючи науково-методичну літературу 
останніх років, присвячену цьому питанню, хотілося 
б відзначити роботи  О. Калініченко (2005) [1], 
О. Кібальник (2007) [2], В. Леськіва (2002) [3], 
Т. Лисицької (2009) [4], Е. Сайкіної (2007) [5], 
Л. Сиднєвої (2000) [6], І. Степанової (2006) [7] та ін. 

Проте означені автори надають перевагу лише 
одному з видів аеробних програм (здебільшого фітнес, 
шейпінг, фітбол-аеробіка, степ-аеробіка тощо). Тоді 
як загальновідомим є факт, що кожна з цих аеробних 
програм окремо має специфічний акцент фізичного 
навантаження і не застосовує усі резерви організму, 
розвиває його однопланово. Саме тому при побудові 
нашої методики застосування аеробних технологій 
у сучасній системі фізичного виховання школярів 
ми розробляли саме комбіновану форму аеробіки і 
досліджували її вплив на організм школярів протягом 
10 років.

Тема дослідження є складовою частиною 
комплексної програми науково-дослідницької роботи 
© Глоба Г.В., 2011

кафедри методики викладання спортивно-педагогічних 
дисциплін Слов’янського державного педагогічного 
університету, що виконується за проблемою 
„Оптимізація фізичного виховання та оздоровлення 
учнів загальноосвітніх шкіл” у структурі державної 
програми „Вчитель” (протокол № 5 від 26.12.1998 р.), 
„Фізичне виховання – здоров’я нації”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті: обґрунтувати методику 

застосування комбінованої аеробіки в процесі занять 
з фізичної культури учнів основної школи. 

Предмет дослідження: методика застосування 
комбінованої форми аеробіки як засобу оптимізації 
процесу навчання фізичній культурі учнів основної 
школи.

Результати дослідження.
Через отримані нами у процесі констатувального 

експерименту дані щодо фізичної підготовленості 
1200 школярів з’ясувалося, що найслабшою ланкою 
у їх показниках є аеробна витривалість (наші дані 
також підтверджуються сумною статистикою про 
загибель 8 українських школярів восени 2008 року, 
більшість з яких померли під час виконання аеробних 
нормативів). На цій підставі при розробці методики 
оптимізації програми фізичної культури школярів 
серед різноманітних фізкультурно-оздоровчих програм 
ми обрали степ-аеробіку, яка спрямована саме на 
розвиток аеробної витривалості. Ще одним вагомим 
аргументом у виборі степ-аеробіки стала можливість 
індивідуально-дозованого підходу до розподілу 
навантаження для кожного учня в період одночасного 
виконання фізичних вправ за рахунок регуляції 
висоти платформи. Так, за даними експериментальних 
досліджень Л. Сиднєвої, збільшення висоти степ-
платформи на 5 см підвищує інтенсивність фізичного 
навантаження на 12% [6]. 

Однак будь-яка аеробна програма має як позитив-
ні, так і негативні сторони. Виключенням не є й степ-
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аеробіка. Акцент фізичного навантаження у степ-
аеробіці, незалежно від модифікації фізичних вправ, 
йде на нижні кінцівки. Крім того, степ-аеробіка є дуже 
енерговитратним видом фізкультурно-оздоровчих 
програм, проте основна маса школярів, за даними на-
шого дослідження, не витримає навантаження такої 
інтенсивності на протязі цілого заняття. Тому ми ви-
рішили йти шляхом комбінування двох фізкультурно-
оздоровчих програм, використання яких би було взає-
модоповнюючим, та взаємокомпенсуючим. Ми обрали 
фітбол-аеробіку як найкращий компенсуючий вид 
фітнес-програм для степ-аеробіки, у якій практично 
повністю відсутнє навантаження на нижні кінцівки. 
При застосуванні фітбол-аеробіки можливо скласти 
комплекс вправ, які спрямовані на статико-динамічне 
розвантаження опорно-рухового апарату, релаксацію 
та стретчинг (з активізацією міотонічних рефлексів). 
Це сполучення забезпечує формування комулятивно-
го ефекту як результату послідовної роботи силового, 

швидкісно-силового характеру, різноманітних вправ 
аеробної продуктивності (в основному характеризу-
ються інтенсивною діяльністю серцево-судинної, ди-
хальної і нервово-м'язової систем). У свою чергу, вони 
значною мірою визначають стан фізичного здоров'я 
людини.

Основою оптимальної розробки інноваційної мето-
дики фізичної культури учнів є оптимальне поєднан-
ня аеробних фізичних вправ, комбінованих фізичних 
навантажень (степ-аеробіка) з фізичними вправами 
стретчингу (фітбол-аеробіка). Фізіологічною осно-
вою стретчингу є міотонічний рефлекс, який викли-
кає активне скорочення нервово-м’язових структур 
у примусово розтягнутих м’язах, підвищує у них 
регулятивні, обмінні, відновлювальні процеси. Удо-
сконалення міотонічних рефлексів забезпечує актив-
ність внутрішньо-м’язової інтеграції та міжм’язової 
координації. Важливим аспектом ефективності 
означеної методики є те, що в етапній її структурі 

ПЕРШИЙ ЕТАП – МОТИВАЦІЙНО-ПІДГОТОВЧИЙ

Термін етапу: 2 місяці – 19 занять
(2 рази на тиждень позакласних занять + 2 уроки з фізичної культури)

Мета етапу : сприяти індивідуалізованому розвитку адаптаційних можливостей 
підлітків до фізичних навантажень різної інтенсивності та обсягу, що входять до складу 

експериментальної методики застосування комбінованої аеробіки

ЗАВДАННЯ МЕТОДИ НАВЧАННЯ  
ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ   

Сформувати в учнів 11-12 років  
позитивну мотивацію до систематичних 

занять з комбінованої аеробіки Вербальні та наочні методи навчання рухових дій

Вивчити по частинам  
–  сформувати цілісну структуру

Методи оптимального поєднання фізичних  
навантажень малої  (35-40%) інтенсивності  

з великим обсягом повторів (80-85%)

Методи оптимального поэднання фізичних на-
вантажень середньої  (50-60 %) інтенсивності з 
великим і середнім обсягом повторів (60-85 %)

Вивчити базові фізичні вправи, що  
складають зміст комбінованої  аеробіки

Сприяти оптимальному розвитку  
в учнів аеробних можливостей 

організму та сформувати механізми  
їх транспозиції  при розвитку в учнів  

силових, швидкісних, швидкісно-
силових здібностей

Сформувати систему спеціальних 
знань, гігієнічних навичок учнів щодо 
фізкультурно-оздоровчих технологій, 

профілактики травматичних ушкоджень

Рис. 1.  Структура першого етапу методики застосування комбінованої аеробіки  
в процесі навчання фізичної культури учнів основної школи  
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ДРУГИЙ ЕТАП – МОТИВАЦІЙНО-ТРЕНУВАЛЬНИЙ

Термін етапу: 8 місяців – 62 позакласних заняття з комбінованої  аеробіки  
та фрагментарно – уроки з фізичної  культури

Мета етапу : ефективний розвиток функціональних систем організму в режимі аеробної  витривалості

Стабілізувати рівень позитивної  мотивації  
в учнів основної  школи до систематичних 

занять комбінованою формою аеробіки Методи інтегрального удосконалення  
техніки фізичних вправ, що вивчалися

Удосконалити техніку базових фізичних 
вправіз програми комбінованої  аеробіки  

з елементамиі мпровызації Методи варіативного удосконалення  
техніки фізичних вправ

Удосконалити аеробні і анаеробні можливості  
учнів в умовах розвитку загальної  витривалості Методи оптимального поєднання фізичних  

навантажень помырної, великої  інтенсивності  
(70-85%)  з середнім та малим обсягом (60-30 %)

ЗАВДАННЯ МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ РУХОВИХ  
НАВИЧОК ТА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ

Сформувати систему спеціальних знань з 
питань фізкультурно-оздоровчої  роботи, 
раціонального харчування, психофізичної  
регуляції,  профілактики шкідливих звичок

Підготувати учнів до самостійних  
занять з комбінованої  аеробіки в умовах 

відпочинку, канікул, дозвілля

Методи стандартної, перемінної    
і  комбінованої  фізичної  вправи

Рис. 2. Структура другого етапу методики застосування комбінованої аеробіки  
в процесі навчання фізичної культури учнів основної школи  

(I-III етапи формувального експерименту) фізичні 
навантаження аеробного впливу використовувалися 
у фазі компенсованої втоми. Такий підхід забезпечує 
розвиток в учнів експериментальної групи резервних 
функціональних можливостей, які були використані 
у повному обсязі для їх оптимальної фізичної 
підготовленості, корекції здоров’я. 

На основі резервних можливостей виконання 
фізичних вправ силової та швидкісно-силової 
структури у формі поєднання степ-аеробіки і 
фітбол-аеробіки забезпечило удосконалення 
механізмів вісцеромоторної регуляції, міжсистемних 
координацій. При цьому досягався ефект транспозиції 
фізичної якості, коли сила, сформована фізичними 
вправами з високим рівнем швидкості, маса тіла, 
незначне зовнішнє обтяження має переніс на форми 
прояву сили з меншою швидкістю у формі подолання 
опору значного зовнішнього обтяження, протидії, яке 
досягалося за рахунок гантелей, гумових стрічок, 
манжетів, пасків, висоти платформи, булав і т.д.

Методика застосування комбінованої аеробіки 
в процесі занять фізичної культури учнів основної 
школи була  розроблена і структурована як 
педагогічна проективна модель. Вона включала 
три взаємопов’язаних етапи. Основну долю занять 
ми проводили у позакласній роботі (2 рази на 
тиждень). Однак відвідування позакласних занять – 
це добровільний вибір учнів. Тому для формування 
позитивної мотивації до систематичних занять з 
комбінованої аеробіки ми задіяли на першому етапі 
уроки з фізичної культури. Перший етап ми визначили 
як мотиваційно-підготовчий (рис. 1).

Другий етап – мотиваційно-тренувального впливу, 
мета якого була: ефективний розвиток функціональних 
систем організму в режимі аеробної витривалості 
(рис. 2). Третій етап – мотиваційно-стабілізуючого 
впливу. Мета етапу: стабілізація психоемоційних і 
функціональних можливостей учнів та формування 
у них знань та навичок щодо самостійних занять 
фізичними вправами в режимі аеробної витривалості 
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ТРЕТІЙ ЕТАП – МОТИВАЦІЙНО-СТАБІЛІЗУЮЧИЙ

Термін етапу: 2 місяці – 15 занять 
(2 рази на тиждень позакласних занять +  урок з фізичної  культури)

Мета етапу: стабілізація психоемоційних і функціональних можливостей учнів та формування в них 
знань та навичок щодо самостійних занять фізичними вправами в режимі  аеробної  витривалості

ЗАВДАННЯ

Стимулювати творчі аспекти свідомого відношення 
учнів до систематичних занять комбінованою аеробікою

Методи індивідуально-
інтегрованої  фізичної  вправи 
(додатково методи наочності  

та вербальні методи)

Удосконалити техніку фізичних вправ комбінованої  
аеробіки в аспекті поглибленої  ї ї  індивідуалізації Методи індивідуально-

варіативної фізичної  вправи 
(додатково методи наочності  

та вербальні методи)Розширити функціональні можливості учнів, збільшити 
кількість фізичних вправ аеробного спрямування , 
необхідних для різноманітних руховихімпровізацій

Методи оптимального поєднання 
фізичних навантажень помірної  (65-

70 %), великої  інтенсивності (80-85%)  
з адекватним обсягом  повторів

Удосконалити підготовку учнів з питань методики 
самостійних занять фізичними вправами аеробного  і 

анаеробного спрямування

МЕТОДИ:   

Рис. 3. Структура третього етапу методики застосування комбінованої аеробіки в процесі на-
вчання фізичної культури учнів основної школи

(рис. 3). Таким чином, викладений науково-методичний 
підхід у побудові методики з використанням 
комбінованої форми аеробіки в процесі фізичної 
культури та фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями 
загальноосвітніх шкіл свідчать про те, що він у 
повній мірі забезпечує реалізацію педагогічних умов і 
чинників оптимізації традиційної програми:

урахування індивідуальних особливостей учнів • 
(віку; статі; рівня фізичного розвитку; фізичної ро-
ботоздатності; розвитку фізичних якостей; життєво-
важливих рухових навичок та вмінь; здоров’я; типу 
вищої нервової діяльності; рівня позитивної моти-
вації до систематичних занять фізичною культурою 
і спортом; до здорового способу життя);
задоволення потреб та інтересів учнів до викорис-• 
тання сучасних (новітніх) аеробних технологій 
фізкультурно-оздоровчої роботи, які характеризу-
ються тим, що включають прості природні рухові 
дії у різноманітних, оригінальних комбінаціях, а їх 
виконання забезпечується популярними мелодіями 
музичного супроводу (досягається ефект естетич-
ного стимулювання та насолоди від такої фізичної 
активності);
використання незначних матеріально-технічних і • 
фінансових можливостей загальноосвітніх шкіл в 
організації систематичних занять з комбінованої ае-

робіки (спортивний зал; плоскості спортивні спору-
ди, шкільний двір, хол шкільної будівлі, гімнастичні 
лавки, степ-платформи самостійного виготовлення, 
баскетбольні та гімнастичні м’ячі, магнітофон, про-
ста спортивна екіпіровка – для дівчаток купальний 
костюм, для хлопців спортивні шорти та майка, 
чешки, кеди, кросівки);
формування в учнів позитивної мотивації до систе-• 
матичних занять фізичною культурою, спортом, до 
здорового способу життя; забезпечує можливості 
самостійних занять комбінованою аеробікою в умо-
вах сімейного фізичного виховання, в період шкіль-
них канікул;
мінімізування впливу негативних чинників, що обу-• 
мовлюють низький рівень; рухової активності; ста-
ну здоров’я; позитивної мотивації в учнів загально-
освітніх шкіл до систематичних занять фізичними 
вправами, спортом до здорового способу життя; 
профілактики шкідливих звичок;
в зміст програми комбінованої форми аеробіки • 
включаються рухові дії, що ефективно сприяють 
зростанню показників комплексної фізичної підго-
товленості школярів.

Всі заняття підпорядковуються єдиним методич-
ним принципам їх побудови. Основна структурна оди-
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ниця заняття – комплекс аеробних фізичних вправ. Він 
розподіляється на частини, які складаються із серій. 
Мікроструктурними елементами комплексу являють-
ся фізичні вправи конкретної морфофункціональної 
спрямованості з аеробним компонентом, силовими 
акцентами, зі швидкісними акцентами і на активіза-
цію міотонічних рефлексів.

Висновки.
У межах запропонованого підходу нами сформу-

льовано основні завдання для кожного компонента 
й етапу реалізації розробленої методики оптимізації 
фізичної культури учнів, розроблено систему моніто-
рингу й оцінювання ефективності формування здоро-
вого способу життя в учнів основної школи подібної 
діяльності, які буз сумніву обумовили ефективність 
означеної методики. Таким чином, результати дослі-
дження дозволяють стверджувати, що важливим фак-
тором ефективності інноваційної методики фізичної 
культури є науково обґрунтована можливість опти-
мального управління її етапною структурою.

Результати роботи відкривають перспективний 
напрямок подальших наукових розробок, що дають 
можливість формувати та модифікувати нові системи, 
технології, програми ефективної корекції та розвитку 
здоров’я, фізичної підготовленості, спортивного удо-
сконалення, розвитку мотивації в учнів різного віку 
та статі, їх підготовки до творчої практики у різних 
соціально-обумовлених сферах діяльності.
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Міжособистісний конфлікт як складова педагогічної взаємодії 
агентів навчального процесу в системі вищої школи 

Гончар О.В.
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Анотації:
Розкривається сутність поняття 
міжособистісний конфлікт, сха-
рактеризовано динаміку його 
протікання. Обґрунтовано, що 
ключовою складової гуманізації 
навчального процесу у вищому 
навчальному закладі є педаго-
гічна взаємодія, в основі якої 
лежить демократичний стиль 
педагогічної комунікації, а також 
принцип паритетності у відноси-
нах між учасниками навчально-
го процесу, що відкриває можли-
вості самореалізації особистості 
та її самоорганізації в майбутній 
професійній діяльності.

Гончар Е.В. Межличностный конфликт 
как составляющая педагогического вза-
имодействия агентов учебного процесса 
в системе высшей школы. Раскрывается 
сущность понятия межличностный конфликт, 
характеризуется динамика его протекания. 
Обосновано, что ключевой составляющей 
гуманизации учебного процесса в высшем 
учебном заведении есть педагогическое 
взаимодействие, в основе которого лежит 
демократический стиль педагогической ком-
муникации, а также принцип паритетности в 
отношениях между участников учебного про-
цесса, что открывает возможности саморе-
ализации личности и ее самоорганизации в 
будущей профессиональной деятельности.

Gonchar O.V. Interpersonal conflict as 
a part of teaching of the educational 
process agents at higher school. It 
is devoted to the investigation of the 
phenomenon ‘conflict’, its essence and 
dynamics of behaviour. It is proved the idea 
that the key component of humanization of 
an educational process in the pedagogy 
of humanism and of this process at the 
higher educational establishment is a 
pedagogical interaction based on equal 
rights of students and a teacher. This fact 
provides them with ample opportunity both 
for self-actualization of a personality and 
self-organization in the future teamwork 
within the framework of professional 
activity.

Ключові слова:
комунікація, конфлікт, компо-
нент, особистість, автори-
тарний, демократичний, орга-
нізаційний. 

коммуникация, конфликт, компонент, лич-
ность, авторитарный, демократический, 
организационный.

communication, conflict, component, 
personality, authoritarian, democratic, 
organizational. 

Вступ.1

На тлі європейської інтеграції України та фунда-
ментальних принципів Болонського процесу останнім 
часом в Україні відбуваються значні зміни у системі 
освіти. Кінець ХХ сторіччя може бути відзначений як 
особлива межа у процесі глобалізації суспільного роз-
витку, нова філософія якого утверджує погляд на осо-
бистість як найвищу цінність суспільства та висуває 
проблему формування міжособистісних відносин на 
авансцену сучасного українського життя. 

Одним із базових понять педагогіки та наукових 
принципів, що лежать в основі гуманізації процесу 
освіти, виявляється педагогічна взаємодія. Принцип 
гуманізації освіти передбачає якісне перетворення 
позицій викладача і студента в суб’єкт – суб’єктні 
відносини в особистісно-паритетній площині їх вза-
ємодії, а також переосмислення ролі конфлікту у бу-
дуванні міжособистісних відносин. До питання педа-
гогічної взаємодії учасників навчального процесу, як 
свідчить проведене дослідження, в тій чи іншій мірі 
зверталося багато вчених –педагогів (А. Алексюк, А. 
Добрович, І. Дубровіна, В. Дьяченко, С. Золотухіна, 
Н. Єлізарова, Т. Сущенко, М. Фрумін, Є.Чудінова та 
ін.). Поглиблене розуміння сутності взаємодії подано 
у роботах І. Радионової, а в сфері дидактики у роботах 
В. Дьяченка, Л. Клинберга, В. Ляудис.

Взаємодія викладача і студентів проходить за різ-
них умов та обставин. Педагогічні ситуації, які мо-
делюються викладачем з метою досягти навчальної 
мети, передбачають виникнення між учасниками про-
цесу навчання конфлікту (конфлікт від лат. «зіткнен-
ня»), що є слідством протиріч, природних для будь-
якої діяльності. Сьогодні, коли конфлікти вважаються 
повсякденною реальністю, питання взаємодії учасни-
ків навчального процесу здобувають все більшу го-
строту для сучасної вищої школи. Як свідчить аналіз 
останніх досліджень і публікацій з проблем вищої 
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школи, головною причиною їх виникнення вважаєть-
ся не стільки відсутність інтересу до особистості сту-
дента, скільки безпорадність викладачів (Ю. Козирев, 
В. Ольшанський), що є наслідком відсутності у них 
необхідних знань теорії конфлікту та навичок  їх реа-
лізації у педагогічній практиці. 

Така ситуація у педагогічному процесі зумовлена, 
з одного боку, багатобічністю самого феномену кон-
флікту, а з іншого, недостатнім ступенем розробки ме-
ханізму протікання конфлікту як особливого способу 
педагогічної взаємодії суб’єктів навчального процесу. 

Незважаючи на широке коло існуючих досліджень, 
що розвивають різні аспекти конфлікту (філософсько-
соціологічний (К. Боулдінг, Л. Гумплович, Г. Зіммель, 
Г.Спенсер); психологічний (А. Анцупов, Н. Гришина, 
Л. Виготський, К. Левін, З. Фрейд, Б.І. Хасан), педа-
гогічний (Г. Антонов, О. Гребенюк, Є. Дурманенко, А. 
Макаренко, В. Сухомлинський), на даний момент не 
можна говорити про існування дослідження, в якому 
була би визначена роль конфлікту у процесі організа-
ції педагогічної взаємодії учасників навчального про-
цесу в системі вищої освіти. Отже, дослідження про-
блеми динаміки конфлікту вимагає фундаментальних 
зусиль вчених різних спеціальностей. Саме таке ці-
лісне дослідження конфлікту уможливлює спрогнозу-
вати його виникнення між учасниками педагогічного 
процесу та знайти шляхи вирішення, чим і зумовлена 
актуальність дослідження.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає у характеристиці фе-

номену конфлікту, динаміки його протікання та визна-
ченні його місця у процесі розвитку ідеї педагогічної 
взаємодії суб’єктів навчального процесу. 

Результати дослідження.
Аналіз психолого-педагогічної літератури свід-

чить про те, що існує багато визначень конфлікту. На 
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Заході вже протягом останніх десятиліть ХХ століття 
розвідки цього питання  виокремлюються у самостій-
ну комплексну науку конфліктологію, предметом якої 
є вивчення природи, причин, механізму конфліктів у 
суспільстві, а також розробка шляхів їх подолання.

У вітчизняній психології конфлікт розглядаєть-
ся в межах декількох  напрямків. В теорії діяльності 
конфлікт інтерпретується за допомогою структурних 
базових компонентів діяльності (мотив, відношення, 
мета) щодо позиції діяльності як умови виникнення 
конфлікту (А. Леонтьев, В. Мясищев, В. Мерлін). В 
рамках теорії розвитку особистості конфлікт розгля-
дають як психологічне явище, що супроводжує про-
цес розвитку особистості через подолання вікових 
кризів (Л. Виготський, Л. Божович). 

Соціологія і психологія проводять дослідження 
протікання конфлікту у двох аспектах. Згідно з пер-
шою теорією, конфлікт розглядається як окремий 
випадок соціальної ситуації, що розвивається за сво-
їми нормативними законами. Так, наприклад, у сво-
їх роботах Курт Левін підкреслює, що поведінка ви-
значається не  тільки ординарними середовищними 
чинниками, а у поєднанні з суб’єктивно відбитими 
в свідомості афектно зарядженими переживаннями і 
відношеннями. Так, згідно з теорією групової дина-
міки К. Левіна шляхи вирішення конфліктів слід шу-
кати у реорганізації мотиваційних полів особистості і 
структури взаємодії індивідів.

Відповідно до другої теорії провідну причину кон-
флікту слід шукати через визнання специфіки особис-
тості й індивідуальності людини. Очевидно, що ці дві 
доктрини опису механізму конфліктної поведінки не 
є суперечливими, бо вони, взаємодоповнюючи одна 
іншу, складають ієрархічно організовану мотиваційно 
– потребносну систему. 

У філософському розумінні конфлікт тлумачить-
ся як «крайній випадок загострення суперечностей». 
«Психологічний словник»  визначає конфлікт як «про-
тиріччя, що важко вирішуються і супроводжуються 
гострими емоційними переживаннями». Таким чином, 
в багатьох теоріях зміст поняття «конфлікт» базується 
на протистоянні підстав, що взаємно виключаються, 
для розвитку того чи іншого процесу або явища. По-
ряд з цим часто використовуються такі слово терміни, 
як «антиномія» або «дихотомія». Отже, для багатьох 
викладачів-практиків дуже важливим постає питання 
гармонійності співвідношення антиномії «конфлікт 
— згода», тому що історичний досвід свідчить про 
можливість досягнення стабільності та впорядкова-
ності відношень між людьми тільки через досягнення 
взаєморозуміння та визнання особистості кожного. 

Проблематика конфліктів турбувала таких видат-
них українських педагогів, як А. Макаренка (напри-
клад, стаття «Про вибух») та В.О. Сухомлинського 
(«методика виховання колективу»), котрі намагалися 
проаналізувати шляхи запобігання виникнення кон-
фліктних ситуацій у дитячому середовищі.

Зокрема, В. Сухомлинський вважав, що «уміння 
уникнути конфлікту – це одна зі складових частин пе-
дагогічної мудрості вчителя».

На думку А. Макаренко, у колективі завжди багато 
відносин різного ступеня конфліктності, але немож-

ливо вирішити всі конфлікти, тому потрібно вибрати 
найголовніший та розкрити його. За умови виникнен-
ня колективного протесту в конфлікт вступає кожна 
особа. «Вибух» небезпечний для конфліктної особис-
тості, змушує її піддатися уселянню колективу, тим 
самим визначити його силу та правоту.

До середини 70-х років ХХ століття інтерес 
педагогів-науковців до конфлікту ледве почав зроста-
ти. Одним з перших у вітчизняній педагогічній науці 
до причини конфліктів серед учнів і позиції педагога 
звернувся Б.Лихачов у своїй статті «Про конфлікт у 
дитячому колективі» у 1964 році. Лише у другій поло-
вині 80-х з’явилася низка робіт, спрямованих на тео-
ретичні та експериментальні дослідження педагогіки 
конфлікту. 

На теперішній час, як відомо, дослідження кон-
фліктної взаємодії ведуться  у руслі таких теоретич-
них напрямків, а саме: теорія організаційних систем 
(Р.Блейк, Дж. Мутон), теорія і практика переговорного 
процесу (Р.Фішер, У. Юрі) та теорії ігор (М. Дойч).

Представники останньої теорії головним завдан-
ням вважають побудову універсальної схеми орга-
нізації взаємодії учасників конфліктної ситуації та 
її усунення. На думку М.Дойча, в основі конфлікту 
лежить несумісність цілей учасників міжособистіс-
ної взаємодії, а головний акцент робиться на мотиви 
сторін (мотиваційна концепція). При цьому продук-
тивним є такий конфлікт, учасники якого переконані, 
що досягли своєї мети (М. Дойч). Означена проблема 
у педагогічному процесі заслуговує на особливу увагу 
з точки зору визначення стратегії та характеру педа-
гогічної взаємодії викладача та студента. Звідси стає 
зрозумілим виділення у сучасній науці двох стратегій 
взаємодії, а саме: кооперації та конкуренції.

Кооперація – «це особлива форма організації праці, 
за якої багато людей спільно беруть участь у тому само-
му чи кількох пов’язаних між собою процесах вироб-
ництва» [4, с. 192]. Тому, зокрема, педагогічна коопе-
рація передбачає посильний внесок кожного учасника 
навчального процесу у розв’язання спільного завдання. 
Ступень взаєморозуміння та активності участі у про-
цесі вирішення навчальних питань зумовлює «близь-
кість» учасників навчального процесу, позиціонує їх 
відносини на шкалі «конфлікт — згода» якнайближчі 
до позначки «згода», що відбивається на якісності ре-
зультатів навчання та характері педагогічної взаємодії.

Друга стратегія взаємодії, а саме, конкуренція пе-
редбачає «суперництво в якійсь галузі за досягнення 
кращих наслідків» [3, с. 189], а тому проявляється 
здебільшого у конфлікті. Втім, встановлено, що без-
конфліктних взаємовідношень не може бути. Тобто 
несправедливо оцінювати будь-якій конфлікт як суто 
негативну складову взаємодії.

Також не існує безконфліктного навчального про-
цесу, оскільки він за своєю сутністю передбачає без-
перервність виникнення та розв’язання різного роду 
суперечностей особистостей і груп. Так, Є. Тонков 
вважає очевидним не лише неусунення конфліктності 
в системі освіти, але й відзначає конструктивну, по-
зитивну місію конфлікту у педагогічному процесі за 
умови науково обґрунтованого підходу до них.

 Конфліктна взаємодія – це засіб реалізації учасни-
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ками навчального процесу їх негативного відношення 
до об’єкту (матеріальному чи духовному) або віддзер-
калення незгоди,  тобто зіткнення інтересів, позицій, 
опіній чи поглядів. Отже, конфліктна ситуація вклю-
чає в себе супротивників у суперечці (частіше за все 
викладача та студентів), ставлення між ними, об’єкт та 
мету. Виникнення конфлікту та його глибина залежать 
від рівня досвідченості опонентів, їх інтересів, мети 
та соціального статусу, що спричинили опозиційні 
дії учасників конфлікту, або інцидент (від англ. ‘inci-
dent’ – пригода, подія, зіткнення, випадок (зазвичай 
неприємні); непорозуміння) [7]. 

Усі потенційно конфліктні педагогічні ситуації 
можна поділити на три групи [1, 2]. До першої з них, 
ситуації діяльності, належать інциденти, спричинені 
низькою успішністю студентів, їх втомою, великим 
обсягом нової інформації, пасивністю до процесу 
навчання та ін., тобто такі, що не торкаються 
особистісних характеристик. 

Ситуації  поведінки виникають в результаті 
порушення студентом норм поведінки, неявці на 
заняття без поважної причини, невміння опанувати 
себе чи надати собі адекватну оцінку, з одного боку, та, 
з іншого, помилки викладача в оцінці знань студентів 
чи його завищених вимог до них, небажання педагога 
враховувати індивідуальні відмінності студентів, 
розібратися в істинності мотивів їх поведінки.

Ситуація відношень характеризується негативними 
емоціями, неприязню учасників навчального процесу 
один до одного, зіткненням інтересів, особистісними 
образами та ін.. 

Якщо перша група потенційно конфліктогенних 
ситуацій лежить в суто діловій площині, то ситуації 
поведінки та ситуації відношень належить до 
особистісної сфери, що характеризується виникненням 
глибоких хибних переконань, гострих емоційних 
виплесків та стресів. Тому головне завдання викладача 
не дати можливості конфліктній ситуації діяльності 
експансуватися до ситуацій особистісної сфери.

Зважаючи на вищесказане, розрізнюють такі два 
типи, як продуктивний та деструктивний конфлікт. 
На сьогодні основні функції конфлікту в психолого-
педагогічній літературі педагоги-науковці поділяють 
на блоки конструктивних та деструктивних функцій (О. 
Бандурка, Ф. Бородкін, О.Донченко, Т. Титаренко). 

До конструктивних функцій конфлікту належать: 
часткове або повне усунення протиріч; оцінка 
індивідуально-психологічних особливостей учасників 
конфлікту; об’єктивна характеристика  рис опонентів 
конфліктної взаємодії. Визначимо, як різні педагогічні 
ситуації отображаються на зміст різновидів конфлікту. 

Будь-яка активна діяльність супроводжується 
потребою самовираження, що часто призводить до 
виникнення різних точок зору на проблему та способів 
її вирішення, провокує наведення суперечливих 
аргументів з метою переконати опонента, тощо. Така 
опозиція учасників навчального процесу породжує 
конфліктну ситуацію діяльність, що не виходить за 
межі ділової сфери. Навпаки, конфлікт як поштовх до 
аналізу та дискусії стимулює підвищення активності 
студентів, робить навчання більш вмотивованим та 
сприяє корпоративній взаємодії учасників навчального 

процесу. Прийняття спільного рішення, позитивне 
розв’язання протиріччя вважається продуктивним 
конфліктом. Цей тип конфлікту є невід’ємною 
складовою розвитку педагогічної взаємодії. 

Втім, хистка грань взаємовідносин між викладачем та 
студентом, що зумовлена їх соціальним статусом, може 
швидко перейти з ділових відносин посадової особи до 
її емоційно-особистісної сфери. Такий конфлікт, який 
виникає внаслідок міжособистісного неприйняття, 
підвищення емоційної напруги, неправильних 
переконань, образи, призводить до розбалансування 
взаємодії. А тому досягнення компромісу або зняття 
ескалації деструктивного конфлікту, що виникає у ситуації 
поведінки та ситуації відношень, є більш складним 
для улагодження і вимагає досконалого володіння 
викладачем навичками урегулювання конфлікту та 
великої майстерності володіння аудиторією. 

Саме тут на перший план виходять комунікативні 
навички, а саме: що сказати (зміст); як сказати 
(емоційний фактор); коли сказати (час та місце); 
у присутності кого сказати (гендерні та вікові 
характеристики) й навіщо це робити (впевненість в 
результаті аналізу ситуації). Якщо для учнів старших 
класах середньої школи характерна емоційна 
несталість, то вже у період навчання у вищому 
навчальному закладі вона змінюється на активний 
інтерес до всього нового, на прагнення до особистої 
творчості, самоствердження. Викладачу також 
слід враховувати значний розвиток вербального 
інтелекту молоді студентського віку, що загострює їх 
чутливість до форми спілкування. А це рефлектується 
на преференції студентів вирішувати конфлікт у 
вербальній формі, тобто тілесна агресивність, що 
притаманна учням школи, зокрема хлопцям, зникає. 

Зважаючи на те, що стосунки викладача та 
студентів зумовлені соціальним статусом, коли 
позиція викладача як домінуючої складової – суб’єкта 
передбачає право вимагати та примушувати студента – 
об’єкта, сам характер такої традиційної для педагогіки 
радянських часів організації педагогічної взаємодії 
закладав усі умови для виникнення конфлікту. 
Адже такі нерівні стосунки постійно провокують 
формування конфліктної ситуації задовго до того, 
як вона може отримати емоційну реалізацію. Отже, 
для ефективного вирішення проблем, що виникають, 
як кожному викладачу, так і студенту, необхідно 
засвоїти необхідний рівень теоретичних знань про 
механізм протікання конфлікту і практичних навичок 
поводження в конфліктних ситуаціях. Такий механізм 
можна подати схематично (див.рис.1.).

За схемою стає очевидним важливість ступеня 
володіння викладачем технологією конфлікту 
та комунікаційною теорією, що, в свою чергу, 
взаємопов’язано із стилями керівництва, які 
зумовлюють характер організації педагогічної 
взаємодії в цілому. 

Так, узагальнення результатів дослідження 
динаміки протікання конфлікту та визначення його 
місця у процесі розвитку ідеї педагогічної взаємодії 
учасників навчального процесу в системі вищої школи 
дозволяє дійти наступних висновків та перспектив 
подальшої розвідки:
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В останні роки відносини між вчителями й студентами 
стали значно складнішими й напруженішими, про 
що свідчать часті публікації в педагогічній пресі на 
цю тему. Подібні труднощі у відносинах викликані, 
зокрема, тим, що суспільство стало сильно змінюватися 
вже протягом одного покоління.

Конфлікт – це незмінний атрибут нашого 
життя, об’єктивна реальність, сигнал про якесь 
непорозуміння. Тому безперспективно й небезпечно 
ігнорувати конфлікт, що зріє, закривати на нього 
очі. Заперечення існування конфлікту позбавляє 
протиборчі сторони можливості його розв’язати. 
Навпаки, визнаючи наявний конфлікт і виявляючи 
його коріння та причини, учасники отримують шанс 
змінити ситуацію на краще, перейти на новий етап 
розвитку. Підсумовуючи розглянуті чинники, що 
визначають характер конфліктної взаємодії, слід 
особливо виділити такі, як особистісні характеристики, 
рівність сил, бажання примирення, поведінкові 
обмеження, час та середовище, ризик та наслідки. 

Основною порадою щодо шляхів попередження 
і методів розв’язання конфліктних ситуацій є 
постійне прагнення викладача уникати тоталітарного 
домінування, при організації навчальної діяльності 
студентів постійно підсилювати ділову взаємозалежність 
між ними, не допускати перетікання конфлікту з 
ділової сфери (продуктивний конфлікт) в особистісну 
(деструктивний конфлікт). Адже відстоювання своєї 
точки зору у відповідь на тоталітарну домінантну пози-
цію педагога при традиційній освітній парадигмі при-
родно призводить до конфлікту. Тому стара парадигма 

вищої освіти виявилася неспроможною створити на-
лежні міжособистісні стосунки в новому суспільстві, 
які би сприяли самоактуалізації особистості і твор-
чому її прояву.  Водночас принцип гуманізації освіти 
передбачає якісне перетворення позицій викладача і 
студента в суб’єкт – суб’єктні відносини в особистісно-
паритетній площині їх взаємодії.

Нова якість роботи вищої школи неможлива без 
зміни характеру педагогічної взаємодії, переходу до 
рівноправних відносин учасників навчального про-
цесу, що дозволяє зняти вірогідність гострого особис-
тісного конфлікту. Отже, гуманна ідея педагогічного 
співробітництва може перетворитися в чергове гасло, 
якщо викладачами не будуть знайдені конкретні шля-
хи її повсякденної реалізації. 
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Особливості проведення фізичної реабілітації  
у хворих на вогнищеву пневмонію

Григус І.М., Миронюк Л.В. 
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

Анотації:
Мета – вивчити вплив запропоно-
ваної програми фізичної реабілі-
тації на стан хворих пневмонією. 
Розглядаються особливості про-
ведення фізичної реабілітації у 
хворих на вогнищеву пневмонію 
в лікарняний період. Основу за-
пропонованої програми включала 
ЛФК та лікувальний масаж. За-
стосування розробленої програ-
ми фізичної реабілітації на фоні 
медикаментозного лікування до-
зволило швидше відмічати покра-
щення самопочуття, загального 
стану, відновлення працездатнос-
ті, раніше зникали симптоми хво-
роби, покращувалися показники 
функції зовнішнього дихання, аус-
культативні дані легень.

Григус И.М., Миронюк Л.В. Особеннос-
ти проведения физической реабилита-
ции у больных очаговой пневмонией. 
Цель – изучить влияние предложенной 
программы физической реабилитации на 
состояние больных пневмонией. Рассма-
триваются особенности проведения физи-
ческой реабилитации у больных очаговой 
пневмонией в больничный период. Основу 
предложенной программы включала ЛФК 
и лечебный массаж. Применение разрабо-
танной программы физической реабили-
тации на фоне медикаментозного лечения 
позволило быстрее отмечать улучшение 
самочувствия, общего состояния, возоб-
новления работоспособности, раньше 
исчезали симптомы болезни, улучшались 
показатели функции внешнего дыхания, 
аускультативные данные легких.

Grygus I.M., Mironyuk L.V. Features of 
carrying out of physical rehabilitation at 
patients on bronchial pneumonia. Pur-
pose – to study influence of the offered pro-
gram of physical rehabilitation on the state 
of patients pneumonia. In the article the fea-
tures of leadthrough of physical rehabilita-
tion are examined for patients by bronchial 
pneumonia in a hospital period. Basis of the 
offered program was included by medical 
physical culture and massotherapy. Appli-
cation of the worked out program of physi-
cal rehabilitation on a background medicinal 
treatment the improvement of feel, general, 
proceeding in a capacity allowed quicker to 
mark, the symptoms of illness disappeared 
before, the indexes of function of the exter-
nal breathing, auscultative data of lungs, 
got better.

Ключові слова:
вогнищева пневмонія, пацієнти, 
фізична реабілітація, лікувальна 
фізична культура, лікувальний 
масаж.

очаговая пневмония, больные, физичес-
кая реабилитация, лечебная физическая 
культура, лечебный массаж.

bronchial pneumonia, patients, physical re-
habilitation, medical physical culture, mas-
sotherapy.

Вступ.1

Пульмонологія – одна із значимих областей світо-
вої медицини. У першу чергу, це зумовлено тим, що 
в останні десятиріччя значно збільшилась кількість 
захворювань легенів, питома вага яких у структурі 
причин звернення за медичною допомогою становить 
понад 60% [2]. 

Одним із найбільш частих інфекційних захворю-
вань органів дихання є пневмонія. За даними Аме-
риканської Торакальної асоціації, пневмонію регла-
ментують шостою з основних причин смертності. 
Захворюваність на пневмонію складає 10–13,8 на 
1000 населення [1, 5].

Патологічні зміни в дихальній системі призводять 
до порушення життєдіяльності організму, тимчасово-
го зниження або повної втрати працездатності, а іноді 
і до летальних випадків. Тому діагностика і лікування 
хвороб органів дихання – одне з головних завдань, які 
стоять перед лікарем у його практичній діяльності, а 
фізична реабілітація повинна запобігти переходу го-
стрих процесів в хронічні [1, 3].

Пневмонія і в XXI столітті залишається важливою 
медико-соціальною проблемою. Це зумовлено, в пер-
шу чергу, її значною поширеністю, досить високими 
показниками інвалідизації та смертності, а також зна-
чними економічними втратами внаслідок цього захво-
рювання [2, 4].

Одними з основних та найавторитетніших джерел 
інформації для лікарів з питань діагностики та ліку-
вання хворих на НП є клінічні рекомендації (консенсу-
си), підготовлені провідними спеціалістами за резуль-
татами перспективних рандомізованих порівняльних, 
належно контрольованих досліджень з урахуванням 
постулатів доказової медицини. На жаль, проведення 
досліджень такого рівня в Україні поки що утрудне-
© Григус І.М., Миронюк Л.В., 2011

не через наявну економічну ситуацію. Тому, слід вра-
ховувати, в першу чергу, дані, які отримані в сусід-
ніх країнах з подібною до нашої системою охорони 
здоров'я. Розроблені клінічні рекомендації підлягають 
уточненню, як правило, кожні 3-5 років. Це в повній 
мірі стосується і рекомендацій щодо діагностики та 
лікування хворих на НП, що були прийняті в Україні 
в 2003 р. (наказ МОЗ України № 499 від 28.10.2003 
р., «Інструкція про негоспітальну пневмонію у дорос-
лих: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, 
антибактеріальна терапія»). 

Проблема реабілітації хворих із захворюваннями 
органів дихання стоїть досить гостро. Це пов'язане 
з тим, що саме в цих пацієнтів спостерігається 
найбільше зниження пристосування організму до 
фізичного навантаження, а ефект від лікарської терапії 
може бути значно посилений шляхом впровадження 
реабілітаційних програм [3, 5].

Виходячи з вищесказаного, серйозної уваги за-
слуговує пошук нових ефективних, патогенетично 
обґрунтованих методів фізичної реабілітації хворих 
на крупозну пневмонію і їхнє поєднання з сучасними 
медикаментозними засобами.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета: вивчити вплив запропонованої програми 

фізичної реабілітації на стан хворих пневмонією.
Результати дослідження.
Дослідження проводилося на базі Рівненської об-

ласної клінічної лікарні. Для проведення нашого до-
слідження були підібрані 34 пацієнти із діагнозом 
«Вогнищева пневмонія», які перебували на лікуванні 
в пульмонологічному відділенні. 17 пацієнтів ліку-
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валися за традиційною медикаментозною методи-
кою – контрольна група, а 17 пацієнтів погодилися на 
проведення з ними додатково до загальноприйнятого 
лікування ще фізичної реабілітації – основна група. 
Програма фізичної реабілітації включала ЛФК та лі-
кувальний масаж. Обидві групи були ідентичними за 
кількістю пацієнтів чоловічої і жіночої статі, загаль-
ним станом і самопочуттям; були обстежені на почат-
ку дослідження та наприкінці. 

Неодмінною і найбільш суттєвою складовою фі-
зичної реабілітації хворих на вогнищеву пневмонію 
була ЛФК, яку проводили із перших днів захворюван-
ня, методику якої будували відповідно до лікувально-
го завдання на основі призначеного лікувально-охо-
ронного режиму. Завданнями лікувальної фізичної 
культури при вогнищевій пневмонії було: посилити 
крово- і лімфообіг у легенях з метою створення умов 
для розсмоктування ексудату і запобігання ускладнен-
ням; протидіяти виникненню у хворого ателектазів, 
зрощенню плевральних листків; активізувати тканин-
ний обмін для прискорення дезінтоксикації; віднови-
ти адаптацію організму до фізичного навантаження; 
зміцнити організм. ЛФК призначали після спаду тем-
ператури та зворотнього розвитку запального процесу 
в легенях, покращанні загального стану хворого. За-
няття лікувальною фізичною культурою проводили 
лише після того, як порадилися з лікарем, який ви-
значив схему занять, комплекс вправ, обсяг наванта-
ження. Вона протипоказана при значній інтоксикації, 
високій температурі, дихальній недостатності, тахі-
кардії (ЧСС > 110 за хвилину).

Постільний руховий режим (3-5 днів) передбачав 
використання лікувальної і ранкової гігієнічної гім-
настики, самостійних занять 5-7 разів на день. Комп-
лекси складалися з простих вправ малої інтенсивнос-
ті для рук, ніг, голови, з використанням дихальних 
статичних і динамічних вправ з вихідних положень 
лежачи на спині та здоровому боці. Кількість повто-
рень вправ – 4-8, темп повільний, амплітуда середня 
і повна. Максимальне збільшення ЧСС на піку наван-
таження на 5-10 за хвилину. Метод проведення інди-
відуальний. Тривалість лікувальної гімнастики 10-12 
хв. Наприкінці періоду під час заняття здійснювався 
перехід хворого в положення сидячи, у якому викону-
валися нескладні рухи кінцівками.

Напівпостільний руховий режим (5-7 днів) допо-
внювався лікувальною ходьбою. Загальний час за-
нять всіма формами ЛФК становив приблизно 2 год. 
Комплекси насичували спеціальними дихальними 
вправами: нахили і повороти тулуба в боки, обер-
тання тулуба з різним положенням рук, дихальні 
вправи статичного і динамічного характеру. Доби-
рали вихідні положення, що локально покращують 
вентиляцію уражених ділянок. У заняттях викорис-
товували вправи для збільшення рухливості грудної 
клітки, звертали увагу на ритмічне поглиблене ди-
хання. Кількість повторень вправ – 8-10, темп се-
редній, амплітуда повна. Допускалося збільшення 
ЧСС на 10-15 за хвилину. Тривалість лікувальної 
гімнастики 18-25 хв.

Вільний руховий режим призначали на 10-12-й 
день перебування хво рого у лікарні. Загальний час за-
нять ЛФК збільшувався до 2,5 год. Комплекси вправ 
попереднього рухового режиму доповнювався впра-
вами зі снаря дами і на снарядах. Дихальні вправи ви-
користовували для нормалізації меха нізму дихання і 
відпочинку. Застосовували тренувальну ходьбу схо-
динками, яку починали з освоєння 11–13 сходинок і 
збільшували з кожним заняттям на 3–5 сходинок. Хво-
рим призначали дозовану ходьбу на території парко вої 
зони стаціонару і коридором. Упродовж перших днів 
призначали пройти 300–400 м у темпі 50–60 кроків/
хв. Відстань щодня збільшували на 100–200 м, а темп 
ходьби – на 5–7 кроків/хв. Пізніше ходьбу в повільно-
му та се редньому темпах чергували з прискореннями, 
що активізують дихання. На цьому фоні виконували 
дихальні вправи, які нормалізують дихальний акт. 

У процесі лікувальної ходьби і прогулянок реко-
мендували короткочасні прискорення. ЧСС у заняттях 
з ЛФК не перевищувала 100 за хвилину. Тривалість 
занять лікувальною гімнастикою 25-30 хв. До занять 
включали паузи відпочинку, причому тривалість їх за-
лежала від стану здоров'я хворого, а також від того, як 
він переносить фізичні навантаження. Після лікуваль-
ної гімнастики обов'язковими були прогулянки. 

Лікувальний масаж призначали за тих самих умов 
і термінів, що й ЛФК. Масаж, який використовувався 
під час усіх рухових режимів лікарняного періоду ре-
абілітації, мав такі завдання: активізація діяльності 
дихальних м'язів, покращення вентиляції і сприяння 
відходженню мокротиння; стимуляція екстракарді-
альних чинників кровообігу, попередження тромбо-
емболій; підвищення загального тонусу організму. 
Масаж спини робили у вихідній позиції лежачи на 
хворому боці. Виконували погладжування і розти-
рання. Масажували нижні та верхні кінцівки, грудну 
клітку в позиції лежачи на здоровому боці і спині. 
За умови суворого постільного режиму ослабленим 
хворим, особ ливо літнього віку, приписували погла-
джувальний масаж спини (щоб запобігти легеневим 
ускладненням) у вихідній позиції лежачи на здоро-
вому боці, а також масаж нижніх та верхніх кінці-
вок. Під час розширеного постільного режиму після 
закінчення заняття відзначали ефективність масажу 
кінцівок і грудної клітки (погладжування, розти-
рання, ударні прийоми для відходження мокротин-
ня) протягом 5–8 хв. Після закінчення процедури 
лікувальної гімна стики у разі переходу до палатного 
режиму був показаний масаж плечового пояса, груд-
ної клітки та нижніх кінцівок.

У пацієнтів обох груп ми застосовували інгаляції, 
кисневий коктейль, УФО грудної клітки, солюкс на 
грудну клітку, електрофорез калію йодиду на передню 
поверхню грудної клітки. 

Усім хворим проводився строгий контроль часто-
ти дихання та серцевих скорочень і вимірювався ар-
теріальний тиск до і після занять ЛФК, проводилися 
інструментальні обстеження. Майже у всіх пацієнтів 
основної групи покращилися ці показники після за-
стосування фізичної реабілітації.



проблеми фізичного виховання і спорту   № 3 / 2011

41

На початку дослідження пацієнти обох груп запо-
внили картки самопочуття, де вони відмічали в балах 
відповіді на запитання анкет, таке ж обстеження вони 
пройшли і наприкінці дослідження. Аналізуючи дані 
анкет хворих контрольної групи, ми відмітили, що 
їхнє самопочуття на початку і наприкінці дослідження 
значно не змінилося. У всіх хворих трохи зменшився 
кашель, задишка, дещо покращився апетит. Залиши-
лися майже без змін сон, настрій та загальне самопо-
чуття.  Середній бал на початку дослідження дорівню-
вав 21,7; в кінці – 16,8; тобто середній бал зменшився 
лише на  4,9 балів.

При аналізі результатів анкет пацієнтів основної 
групи, було відзначено, що самопочуття хворих на 
початку дослідження було майже ідентичне хворим 
контрольної групи, середній бал на початку дослі-
дження дорівнював 22,1; наприкінці – 9,4; тобто він 
зменшився на 12,7 балів. У них значно зменшився 
кашель, майже зникла задишка, апетит прийшов у 
норму, хворі краще почали засинати і мали міцний 
сон, що сприяло повному відпочинку організму і по-
кращенню самопочуття зранку, настрій у всіх хворих 
став бадьорим. 

При аналізі результатів лікування пацієнтів обох 
груп ми звернули увагу на те, що пацієнти основної 
групи швидше відмічали покращення самопочуття, 
загального стану, відновлення працездатності, в них 
раніше зникали симптоми хвороби, покращувалися 
показники функції зовнішнього дихання, аускульта-
тивні дані легень. Завдяки проведеній фізичній реа-
білітації вони скоріше були виписані додому. В контр-
ольній групі зміни відбулися в кращу сторону менше, 
порівняно з основною групою.

Застосування фізичної реабілітації сприяло віднов-
ленню нормального механізму дихання, покращанню 
легеневої вентиляції та виводу мокротиння, запобіган-
ню виникненню ателектазів і утворенню плевральних 
спайок, посиленню крово- і лімфообігу, обмінних про-
цесів у легенях та розсмоктуванню патологічного вог-
нища в них; активізації діяльності серцево-судинної 
та інших систем організму. Особливо корисною була 
лікувальна фізична культура хворим літнього віку, в 
яких процеси зворотного розвитку хвороби сповіль-
нені, і частіше бувають ускладнення.

Коли хворих виписували зі стаціонару, їм радили 
продовжувати заняття ЛФК вдома або в поліклініці. У 
такому разі пропонували комплекс загальнозміцнюю-
чих фізичних вправ і спеціальні дихальні вправи. Для 
профілактики повторної вогнищевої пневмонії реко-
мендували пацієнтам проводити курс загартовуван-
ня організму. Деяким хворим рекомендували заняття 
спортом, враховуючи вік і функціональні можливості 
(плавання, веслування, ковзани і ін.)

Висновки.
Застосування фізичної реабілітації сприяло віднов-

ленню нормального механізму дихання, покращанню 
легеневої вентиляції та виводу мокротиння, запобі-
ганню виникненню ателектазів і утворенню плевраль-
них спайок, посиленню крово- і лімфообігу, обмінних 
процесів у легенях та розсмоктуванню патологіч-
ного вогнища в них; активізації діяльності серцево-
судинної та інших систем організму, що підтверджено 
даними обстежень пацієнтів наприкінці дослідження. 
ЛФК є ефективним засобом фізичної реабілітації, і до 
того ж дуже доступним і зручним, що підвищує його 
цінність та значення у сучасній медицині.

Проведене дослідження доводить необхідність 
включення фізичної реабілітації в процес відновного 
лікування хворих на крупозну пневмонію та перспек-
тиви подальших досліджень в післялікарняному пе-
ріоді.
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Профилактика асимметричной осанки школьников среднего 
возраста средствами физической реабилитации

Гулбани Р.Ш.1, Заед Ю.В.1, Хагнер-Деренговска Магдалена2
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Аннотации:
Рассмотрены вопросы нарушения 
осанки во фронтальной плоскости 
у школьников среднего возраста. В 
исследовании принимали участие 
20 школьников (девочки и мальчики) 
12-14 лет. Выполнена оценка со-
стояния осанки. Выявлены наруше-
ния осанки с преобладанием право-
сторонней асимметрии туловища. 
Предложены комплексы средств 
физической реабилитации, основ-
ным компонентом которых являются 
корригирующие упражнения. Опре-
делено положительное воздействие 
комплексов, направленных на про-
филактику асимметричной осанки 
школьников.

Гулбані Р.Ш., Заєд Ю.В., Хагнер-
Деренговська Магдалена. Профілактика 
асиметричної постави школярів се-
реднього віку засобами фізичної 
реабілітації. Розглянуто питання пору-
шень постави у фронтальній площині у 
школярів середнього віку. У дослідженні 
брали участь 20 школярів (дівчата і 
хлопчики) 12-14 років. Виконана оцінка 
стану постави. Виявлено порушення по-
стави переважно правобічної симетрії 
тулубу. Запропоновано комплекси 
засобів фізичної реабілітації, основним 
компонентом яких є корегуючі вправи. 
Визначена позитивна дія комплексів, 
що спрямовані на профілактику 
асиметричної постави школярів.

Gulbani R.Sh., Zaed Yu.V., Hagner-Deren-
gowska M.. Prophylaxis of asymmetric 
carriage of schoolboys of middle age by 
facilities of physical rehabilitation. The 
questions of violation of carriage are con-
sidered in a frontal plane for schoolboys of 
middle age. In research took part 20 school-
boys (girls and boys) of 12-14 years old. 
The estimation of the state of carriage is ex-
ecuted. Violations of carriage are exposed 
with predominance of right-side asymme-
try of trunk. The complexes of facilities of 
physical rehabilitation, the basic component 
of which are correctings exercises, are of-
fered. Positive influence of complexes, 
directed on the prophylaxis of asymmetric 
carriage of schoolboys is certain.

Ключевые слова:
школьники, асимметрия, осанка, 
коррекция, реабилитация, профи-
лактика.

школярі, асиметрія, постава, корек-
ція, м'язи, реабілітація, вправи, про-
філактика.

schoolboys, asymmetry, carriage, correc-
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Введение.1

Вопросы нарушений осанки у школьников сред-
него возраста изучались  многими отечественными 
и зарубежными специалистами [2, 4, 7]. Но и теперь  
эта проблема остаётся актуальной во всём мире и на 
Украине, в частности [8].

К нарушениям осанки во фронтальной плоскости 
относится  асимметричная осанка, которая  характе-
ризуется изменениями симметрии между правой и 
левой стороной туловища, без морфологических из-
менений в позвонках [7]. 

При выявлении асимметричной осанки жела-
тельно немедленно приступить к  коррекции т. к., её 
деформирующее влияние ослабляет группы мышц, 
поддерживающих позвоночник, а в последствии  на-
рушается взаиморасположение внутренних органов и 
организм становится уязвим к различным заболевани-
ям [4, 7, 8].

Анализ специальной литературы свидетельствует о 
том, что зачастую в практике воспитания правильной 
осанки используются методы, приводящие к другим 
нарушениям осанки. Это способствует проявлению 
других нарушений, приводящих к мышечному на-
пряжению, сокращению мышц с одной стороны тела 
и раслаблению с другой. Немаловажной проблемой 
остается правильный подбор корригирующих упраж-
нений по виду нарушений осанки и физиологической 
индивидуальности, их дозировка, а так же  учет оши-
бок при их выполнении и их исправление [2, 4, 7, 8]. 

Перечисленные положения указывают на акту-
альность проблемы, что и обусловило выбор темы 
исследования. Они явились основанием при состав-
лении комплексов упражнений и подборе средств фи-
зической реабилитации, направленных на коррекцию 
© Гулбани Р.Ш., Заед Ю.В., Хагнер-Деренговска Магдалена, 
2011

асимметричной осанки. 
Анализ научно-исследовательской литературы 

показал, что основными  причинами возникновения 
асимметричной осанки авторы считают фиксирован-
ные позы, неправильные положения тела стоя и сидя, 
не соответствие школьной мебели гигиеническим 
нормам, асимметричное распределение тяжестей 
школьных сумок, гиподинамию, не информирован-
ность детей и родителей о профилактике правильной 
осанки и пр. [1, 2, 4, 8, 9].

В 12—15 лет одной из характерных особенностей 
физического развития является временное наруше-
ние пропорций тела. Рост конечностей значительно 
опережает рост туловища, в связи с чем, движения 
становятся угловатыми, неуклюжими. За интенсив-
ным ростом скелета и развитием мышечной системы 
не всегда поспевает развитие внутренних органов. В 
частности, сердце обычно опережает в росте крове-
носные сосуды, что может быть причиной повышения 
артериального давления крови и затруднения в работе 
сердца [6]. 

По мнению большинства авторов, подбирая 
упражнения коррекционной направленности, необ-
ходимо ориентироваться на статические упражнения,  
укрепляющие мышцы без нагрузки на опорные эле-
менты и не использовать движения большой  ампли-
туды [6, 8].

Вместе с тем, несмотря на многочисленные иссле-
дования по проблеме нарушений осанки школьников, 
вопросам использования физических упражнений 
корригирующего направления не уделяется должное 
внимание.

Выбранное направление исследования соответ-
ствует научному плану Классического приватного 
университета «Теоретико-методические основы фи-
зического воспитания и физической реабилитации 
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разных групп населения» номер госрегистрации 
0107U004193.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования является коррекция и профи-

лактика асимметричной осанки школьников среднего 
возраста с использованием средств и методов  физиче-
ской реабилитации, основным компонентом которой 
являются физические упражнения корригирующего 
направления.

Основная задача исследования – определить  влия-
ние  подобранных средств физической реабилитации 
для профилактики асимметричной осанки в процессе 
обучения детей  в школе на уроках физической куль-
туры и во время физкультпауз. 

Результаты исследований
В исследовании принимали участие 20 школьни-

ков (девочки и мальчики) 12-14 лет лицея № 34 города 
Запорожье. Все испытуемые после предварительных 
контрольных измерений были разделены на две рав-
ноценные группы, экспериментальную и контроль-
ную,  в каждой  по 10 человек. 

Многие из испытуемых имеют миопию разных 
степеней. Почти все школьники входят в специаль-
ную медицинскую группу по физической культуре. 
По этой причине выполнение контрольных упражне-
ний, а также тестирование по стандартам практиче-
ски здоровых детей были не возможны.

В контрольной группе занятия продолжались по 
обычной программе для спецгрупп. В эксперимен-
тальной группе было выделено 10 минут в конце уро-
ка, где занятия проводились по разработанной нами 
коррекционной  программе.

Комплекс коррекционной программы выполнялся 
по следующей схеме:

- упражнения растягивающего характера и на гиб-
кость для позвоночника и коррекции асимметрии мы-
шечных тонусов;

- между силовыми упражнениями, для укрепления 
мышц корсета, пресса и ягодиц, выполнялись упраж-
нения на гибкость, особое внимание уделялось фикса-
тору лопаток;

- между растягивающими упражнениями в виде 
«активного отдыха» использовались дыхательные 
упражнения, с концентрацией на асимметричных от-
делах позвоночника, индивидуальных для каждого 
ребенка;

- в конце 10 минутного комплекса 2 минуты уделя-
лись упражнениям на расслабление.

Все упражнения выполнялись в положении лёжа 
на полу или гимнастической скамейке, с интервалами 
между упражнениями 3-5 секунд. Силовые упражне-
ния выполнялись, начиная с 3-4 сек (удержание по-
ложения тела), и до 15 секунд - постепенное  увели-
чение амплитуды, но, не доводя ее до максимальной. 
Все упражнения выполнялись в медленном и среднем 
темпе [2; 7; 8].

Между упражнениями для укрепления «мышечно-
го корсета» выполнялись специальные растягивающие 
корригирующие упражнения для осанки. Особое вни-
мание уделялось мышцам, в которых уже наметилась 

тенденция к ригидности и привычному укорочению. 
Поэтому участникам экспериментальной группы был 
предложен комплекс растягивающих упражнений, в 
положении стоя, составленный из элементов йоги, для 
выполнения дома в форме гигиенической гимнастики 
(утром или вечером).

Для контроля за осанкой  участники эксперимента 
были оценены и тестированы по следующим показа-
телям:

Антропоскопическая оценка осанки во фронталь-1. 
ной плоскости по карте рейтинга осанки Хоули и 
Френкса, в баллах [4];
Антропометрические исследования по методике 2. 
Р.Н. Дорохова [3];
Тестирование силы и гибкости по методике 3. 
Т.Ю.Круцевич [5].
Предварительные измерения были выполнены до 

начала эксперимента в октябре 2010 г. и по оконча-
нии, через 4 месяца коррекционных занятий, в начале 
февраля 2011 года.

Судя по предварительным результатам показате-
лей гибкости, правосторонних асимметрий больше 
и  группы между собой не различаются. После реа-
билитации по всем показателям наблюдаются разли-
чия между группами, с преобладанием показателей у 
школьников экспериментальной группы.

 Статистически достоверно изменились результа-
ты по двум позициям: гибкости в шейном отделе ( при 
Р<0,05). В общем, гибкость у школьников экспери-
ментальной группы улучшились в среднем на 18-20%  
(таблица 1).

Анализ результатов силовых тестов показал, что 
до эксперимента в обеих группах наблюдалась си-
ловая мышечная асимметрия. После реабилитации в 
экспериментальной группе сила мышц левой и пра-
вой стороны выровнялась (5 и 6), чего нельзя сказать 
о результатах  контрольной группы.

По окончании эксперимента статистически досто-
верно стали различаться показатели силы мышц прес-
са и задней поверхности тела  (при Р<0,05).

Укрепление мышц корсета привело к симметрич-
ной активности мышц правой и левой стороны ту-
ловища, что подтверждается результатами оценки 
осанки. В таблице 2. представлены результаты визу-
альной оценки  осанки во фронтальной плоскости, по 
рейтинг-карте  Хоули и Френкса (модифицированной 
и дополненной). Оценка выполнялась в баллах:  оцен-
ка плохо – 4, 5, 6; удовлетворительно – 7, 8, 9; отлично 
– 10, 11, 12 баллов.

Показатель асимметрии плечевого пояса один из 
первых заметен при визуализации. Причины, вызы-
вающие его – это ношение школьной сумки на одном 
плече, сидя за партой принятие позы с опущенной ру-
кой, активация одной руки в быту и т.д. Последствия 
плечевой асимметрии  существенны, т.к. формируют 
асимметрию лопаток и грудной клетки. 

В таблице 2  представлены результаты визуальной 
оценки осанки по восьми позициям: 

1) вертикаль шеи; 
2) горизонталь плечевого пояса; 
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3) вертикаль позвоночника; 
4) горизонтальная линия нижних углов лопа-

ток; 
5) горизонтальная линия сосков груди; 
6) вертикаль треугольников талии; 
7) симметричное положение пупка относитель-

но вертикали позвоночника; 
8) горизонтальная линия ягодичных складок.
Анализ шейного отдела позвоночника показал, 

что все испытуемые оценены на «плохо» и «удовлет-
ворительно». В конце эксперимента в контрольной 
группе на 40% - увеличился показатель оценки «удо-
влетворительно», а в  экспериментальной группе  на 
90%. Отличную оценку получили 10% детей в экспе-
риментальной группе.

По второй позиции таблицы  – плечевой пояс, в 
обеих группах до эксперимента никто не был оценен 
на «отлично».  «Удовлетворительно» получили - 30% 
детей и 70% - «плохо». Это говорит о том, что у школь-
ников наблюдается асимметрия плечевого пояса. В 
конце эксперимента в контрольной группе симметрия 
плечевого пояса улучшилась на 40%, а в эксперимен-
тальной  - на 80%,  то есть положительных изменений 
в два раза  больше. И так, по всем позициям оценки 
осанки в экспериментальной группе произошли до-
стоверные положительные изменения, в контрольной 
группе они практически не изменились.

Положительный результат эксперимента позволил 
сделать следующие практические рекомендации: 

для укрепления мышц корсета желательно 1) 
выполнять упражнения из исходных по-
ложений лёжа на животе, на спине и  на 
боку; 
правильное выполнение упражнений, вы-2) 
рабатывает рефлексы правильной осанки, 
поэтому необходимы растягивающие и 
силовые упражнения в режиме утренней 
гимнастики, с коррекцией вертикали по-
звоночника и контролем за симметричной 
нагрузкой на мышцы передней, задней и 
боковых поверхностей тела.

Вывод: 
Тема нарушений осанки у школьников не теряет 

своей актуальности и требует  новых подходов в ис-
пользовании средств физической реабилитации. 

Проведенный эксперимент подтверждает  эффек-
тивность предложенных мероприятий физической 
реабилитации, как профилактики и коррекции  асим-
метричной осанки. Укрепление мышечного корсета 
по периметру тела с чередованием упражнений растя-
гивающего характера поддерживает симметрию пра-
вой и левой стороны тела и способствуют сохранению 
правильной позы. В обеих группах наблюдался при-
рост по всем показателям, но в экспериментальной 

Таблица 1
Результаты оценки показателей гибкости и силы в контрольной и экспериментальной  группах до и после 

реабилитации.

№ Показатель, ед. измерения Контрольная 
группа

Эксперименталь-
ная группа Значение t

1 Наклон головы вправо, 
см

До реабилитации 4,55±0,50 4,35±0,44 0,299

После реабилитации 5,15±0,46 6,85±0,54 2,374

2 Наклон головы влево, 
см

До реабилитации 5,45±0,44 5,20±0,36 0,434

После реабилитации 5,80±0,41 7,30±0,47 2,379

3 Наклон туловища впра-
во, см

До реабилитации 42,50±1,07 42,95±1,21 0,278

После реабилитации 41,60±0,94 39,50±0,86 1,639

4 Наклон туловища влево, 
см

До реабилитации 37,55±1,24 36,90±1,33 0,358

После реабилитации 38,05±1,03 39,55±1,02 1,033

5
Удержание ног на пра-
вом боку, сек

До реабилитации 24,50±2,85 25,70±5,43 0,196

После реабилитации 25,10±2,69 31,80±5,75 1,055

6
Удержание ног на левом 
боку, сек

До реабилитации 20,10±3,14 20,80±5,63 0,109

После реабилитации 22,70±2,98 30,60±5,77 1,216

7 Удержание туловища в 
седе, пресс, сек

До реабилитации 13,20±1,30 12,70±1,47 0,255

После реабилитации 15,90±2,15 24,50±3,41 2,133

8
Лёжа на животе, руки в 
стороны (спина, ягоди-
цы)

До реабилитации 42,50±4,75 43,20±5,30 0,098

После реабилитации 46,20±4,21 59,40±3,46 2,422
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группе эти изменения  статистически достоверны. 
Дальнейшие исследования предполагается про-

вести в направлении изучения других возможностей  
физической реабилитации  для общей профилактики 
нарушений симметрий осанки.
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Таблица 2
Оценка показателей осанки в контрольной и экспериментальной группах

№ Показатель, ед. измерения, в баллах Контрольная 
группа

Эксперименталь-
ная

группа

Значене-
ние t

1
Постановка головы
(шеи)

До реабилитации 5,80±0,34 5,90±0,36 0,199

После реабилитации 6,50±0,23 7,90±0,36 3,211

2 Положение плечевого 
пояса

До реабилитации 6,30±0,27 6,20±0,21 0,289

После реабилитации 6,80±0,31 7,90±0,40 2,187

3
Положение вертикали 
позвоночника

До реабилитации 6,40±0,17 6,30±0,22 0,353

После реабилитации 6,50±0,17 7,90±0,45 2,861

4 Нижние углы лопаток
До реабилитации 6,30±0,16 6,20±0,21 0,377

После реабилитации 6,70±0,31 8,00±0,47 2,290

5 Асимметрия сосков
До реабилитации 6,40±0,17 6,30±0,16 0,424

После реабилитации 6,60±0,17 8,00±0,47 2,790

6 Треугольники талии
До реабилитации 6,50±0,23 6,70±0,27 0,553

После реабилитации 6,90±0,24 8,50±0,42 3,269

7 Положение живота 
(пупка)

До реабилитации 6,70±0,31 6,80±0,30 0,227

После реабилитации 7,00±0,27 8,50±0,36 3,323

8
Положение 
горизонтали ягодиц

До реабилитации 7,20±0,26 7,00±0,22 0,581

После реабилитации 7,60±0,17 8,80±0,41 2,700
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Інформаційний та освітній простори  
у вищому навчальному закладі та їх вплив  

на професійний розвиток майбутнього  
вчителя фізичної культури

Драгнєв Ю.В.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Розглядаються інформаційний 
та освітній простори у вищому 
навчальному закладі та їх вплив 
на професійний розвиток май-
бутнього вчителя фізичної куль-
тури. Розкривається значення 
акмеологічного підходу в процесі 
професійного розвитку майбут-
нього вчителя фізичної культу-
ри. Вказано, що на професійний 
розвиток впливають не тільки ін-
дивідуальні особливості майбут-
нього вчителя фізичної культури, 
але і особливості інноваційного 
середовища. Зараз потрібне 
системне усвідомлення профе-
сійного розвитку майбутнього 
вчителя фізичної культури в умо-
вах інформаційно-освітнього 
простору вищої школи.

Драгнев Ю.В. Информационное и образо-
вательное пространства в высшем учеб-
ном заведении и их влияние на профес-
сиональное развитие будущего учителя 
физической культуры. Рассматриваются 
проблемы профессионального развития 
будущего учителя физической культуры в 
условиях информационно образователь-
ного пространства. Раскрывается значение 
акмеологического подхода в процессе про-
фессионального развития будущего учителя 
физической культуры. Указано, что на про-
фессиональное развитие влияют не только 
индивидуальные особенности будущего учи-
теля физической культуры, но и особенности 
инновационной среды. В настоящий момент 
нужно системное осознание профессиональ-
ного развития будущего учителя физической 
культуры в условиях информационно обра-
зовательного пространства высшей школы.

Dragnev Y.V. Informative and educa-
tional spaces in higher educational es-
tablishment and their influence on pro-
fessional development of future teacher 
of physical culture. In the article the prob-
lems of professional development of future 
teacher of physical culture are examined 
in the conditions of informative educa-
tional space. The value of acmeological 
approach opens up in the process of pro-
fessional development of future teacher of 
physical culture. It is indicated that not only 
the individual features of future teacher of 
physical culture but also features of innova-
tive environment influence on professional 
development. The system awareness of 
professional development of future teacher 
of physical culture is presently needed in 
the conditions of informative educational 
space of higher school.

Ключові слова:
акмеологічний підхід, професій-
ний розвиток, майбутні вчителі 
фізичної культури.

акмеологический подход, профессиональ-
ное развитие, будущие учителя физической 
культуры.

acmeological approach, professional de-
velopment, future teachers of physical 
culture.

Вступ.1

Виникнення інформаційного простору в Україні 
різко змінило ситуацію обміну інформацією у ВНЗ. 
Такий простір виступає загальною основою, в яку 
одночасно входить увесь соціум. Тенденції розвитку 
українській системі вищої школи вимагають глибоко-
го і всебічного оновлення змісту вищої освіти, послі-
довного впровадження і використання інформаційних 
технологій навчання, модернізації освітньої політики 
в Україні в умовах інформаційного та освітнього про-
сторів.

Як що вказати на особливості вищезазначених 
просторів, то інформаційний простір повинен нада-
ти полігон для висунення і обробки нових ідей [7], а 
освітній простір, на нашу думку, повинен генерувати 
нові ідеї, форми і методи навчання у процесі профе-
сійного розвитку майбутнього вчителя фізичної куль-
тури через професійне становлення в різних видах 
інформаційних середовищ в умовах інформаційно-
освітнього простору відповідно до інформатизації ви-
щої освіти. Саме професійний розвиток особистості 
майбутнього вчителя фізичної культури, який також 
є учасником інформаційного простору  України, ви-
значається як цілеспрямований процес вирішення са-
мими студентами завдань, які реалізуються у процесі 
фахової підготовки. 

А. Антропова говорить, що сучасна педагогічна 
теорія характеризує показники ефективності профе-
сійного становлення особистості майбутніх педаго-
гів, перш за все, певними технологіями підготовки 
студентів до педагогічної діяльності.  Вчена, спи-
раючись на наукові здобутки В. Болотова [3], який 
© Драгнєв Ю.В., 2011

виділяє педагогічно значущі ознаки процесу про-
фесійного становлення майбутнього педагога (профе-
сійне становлення майбутнього вчителя відбувається 
в процесі гуманітарної взаємодії з викладачами ВНЗ, 
ученими-педагогами, шкільними вчителями, з дітьми; 
професійне становлення майбутнього вчителя є інди-
відуальним творчим процесом, що розкриває індиві-
дуальні здібності і потреби студентів) вказує на те, що 
професійне становлення майбутнього вчителя можна 
представити як цілеспрямований процес вирішення 
самими майбутніми вчителями завдань, які реалізу-
ються в логіці професійної освітньої програми [1]. 
Ми погоджуємося з тим, що професійне становлення 
майбутнього вчителя є індивідуальним творчим про-
цесом, але слід вказати, що такий процес входить у 
професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної 
культури в умовах інформаційно-освітнього простору 
України.

В умовах реформування вищої освіти України та 
формуванні у соціумі інформаційного та освітнього 
простів слід акцентувати увагу на впливі цих просторів 
на професійний розвиток майбутнього вчителя фізич-
ної культури в умовах інформаційно-освітнього про-
стору. По-перше цей вплив визначається особливістю 
побудови навчального процесу в умовах інформати-
зації освіти України; по-друге – необхідністю переу-
свідомлення методологічних підходів у безперервній 
освіті; по-третє – визначенням індивідуальних форм 
розвитку освітніх можливостей педагогічної системи, 
спрямованої на оптимізацію професійного розвитку 
майбутнього вчителя фізичної культури. 

Розгляду освітнього простору, інформаційно-
освітнього простору та інформатизації освіти  присвя-
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чено дослідження таких учених (В. Богословський, 
І. Гашенко, А. Журавльов, В. Ізвозчиков, С. Калашні-
кова, Б. Коротяєв, В. Курило, М. Потьомкин, В. Тре-
тяченко, та ін.) [2; 5; 6; 9]. Розгляду професійного 
розвитку та професійного становлення майбутніх 
учителів присвячено роботи таких учених (А. Антро-
пова, В. Болотов, О. Даутова, С. Христофоров та ін.) 
[1; 3; 6].

Стаття виконана в руслі досліджуваної в Інституті 
фізичного виховання і спорту Луганського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка теми „Теорія 
і методика застосування інформаційних технологій у 
професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної 
культури і основ здоров’я в умовах неперервної осві-
ти” (Державний реєстраційний номер 0110U000756).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета даної статті полягає в тому, щоб розглянути 

вплив інформаційного та освітнього просторів у ви-
щому навчальному закладі на професійний розвиток 
майбутнього вчителя фізичної культури.

Результати дослідження. 
Сучасні педагоги Б. Коротяєв, В. Курило, В. Тре-

тяченко вказують, що „під освітнім простором ми ро-
зуміємо все те, що створено працею людини з метою 
виховання, навчання й освіти молодого покоління. До 
нього входить вся сукупність спеціально створених 
навчальних закладів, устаткування, книги, підруч-
ники, техніка, програмні та директивні документи, 
проекти… тощо” [9, с. 17]. Таке розуміння освітнього 
простору дає можливість переусвідомити проблему 
інформаційного суспільства, як чинника, що так або 
інакше впливає на людську культуру. Зараз відбува-
ється синтез інформаційного та освітнього просторів, 
який відповідає сучасним тенденціям реформування 
вищої освіти в нашій державі.

Продовжуючи свої думки, вчені наголошують, 
що „поняття „освітній простір” достатньо умовно, 
тому що воно створено не природою, а людиною. 
З’явилося воно на визначеному етапі еволюційного 
розвитку людини й суспільства і з моменту зароджен-
ня знаходилось й знаходиться завжди під контролем 
суспільства та його інститутів – релігійних, держав-
них, суспільних. У зв’язку з цим можна вважати, що у 
цілому освітній простір не був і не є і в сучасний час 
вільним, тобто воно завжди і на всіх етапах розвитку і 
існування у всіх своїх складових залежить від держа-
ви [9, с. 17].

С. Калашникова, А. Журавльов наголошують, що су-
часний етап розвитку людства характеризується глоба-
лізацією та інтеграцією світових соціально-економічних 
процесів, формуванням єдиного інформаційно-
освітнього простору, інтернаціоналізацією освітнього 
ринку. Поява і посилення цих рис – результат переходу 
від постіндустріального до інформаційного суспільства 
[8]. Ми погоджуємося, що здійснився перехід від одно-
го (постіндустріального) до іншого (інформаційного) 
суспільства, і це що це характеризується формуванням 
єдиного інформаційно-освітнього простору, а у нашо-
му випадку співпадає з ідеєю синтезу інформаційного 
та освітнього просторів.

В. Богословський, В. Ізвозчиков, М. Потьомкин 
вказують, що інформаційно-освітній простір визна-
чається як простір здійснення особистісних змін 
людей в освітніх цілях на основі використання су-
часних інформаційних технологій, зростаюча роль 
яких в організації освітньої діяльності визначає ак-
туальність завдання конструювання і структуризації  
як окремо узятого навчального закладу, так і регіо-
ну і галузі в цілому [2]. Слід зазначити, що розгляд 
В. Богословським, В. Ізвозчиковим, М. Потьомкіним  
інформаційно-освітнього простору як простору здій-
снення особистісних змін людей, на нашу думку, 
звужено. Насамперед інформаційно-освітній простір 
вміщує в себе різни види інформаційних середовищ, у 
яких і можуть відбуватися особистісні зміни.  

І. Гашенко говорить, що сучасна дидактика Укра-
їни вимагає системних змін, які повинні змістити ак-
цент з власне наукового змісту окремих дисциплін 
на вироблення компетенції, що дозволяє випускнику 
орієнтуватися в актуальному інформаційному про-
сторі і отримувати необхідні знання, уміння і навики, 
необхідні для вирішення приватних завдань [5]. Осо-
бистісні та системні зміни в інформаційному просторі 
актуальні та вимагають теоретичного і методичного 
обґрунтування, що у свою чергу надасть можливість 
усвідомити необхідність зміни світогляду у межах 
прогресивного розвитку інформаційного суспільства 
та професійного розвитку майбутнього вчителя фізич-
ної культури в умовах інформатизації освіти.

В. Вембер говорить, що „базисом глобального 
процесу інформатизації суспільства є інформатизація 
освіти, яка повинна випереджати інформатизацію ін-
ших напрямів суспільної діяльності, оскільки саме тут 
формуються соціальні, психологічні, загальнокуль-
турні і професійні фундаменти для інформатизації 
суспільства [4]. Така думка В. Вембера нам імпонує, і 
ми погоджуємося з думкою вченого. Виходячи з цього 
слід зазначити, що професійний розвиток майбутньо-
го вчителя фізичної культури безумовно проходить 
в умовах інформатизації освіти, оскільки це веління 
часу, тому формування професійних компетенції на 
основі інформаційного світогляду передбачає роз-
виток специфічного професіоналізму, як інтеграль-
ної характеристики фахової підготовки майбутнього 
вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-
освітнього простору.

С. Калашникова, А. Журавльов наголошують, що 
впровадження ІКТ в освітню систему України та фор-
мування єдиного інформаційно-освітнього простору 
– одні з пріоритетних напрямів сучасної державної 
політики [8]. Вченими акцентується увага на тому, що 
в Національній доповіді про розвиток освіти в Укра-
їні В. Кремень М. Степко, К. Левківський, О. Сухо-
литкий наголошують: „Головною метою в контексті 
створення інформаційного суспільства й освітньо-
інформаційного простору є забезпечення доступу до 
інформації широкого спектру споживання; ….роз-
виток та впровадження сучасних комп’ютерних тех-
нологій у системі освіти…., науці та інших сферах; 
створення в найкоротші строки необхідних умов для 
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забезпечення широкого доступу навчальних закла-
дів, наукових та інших установ до мережі Інтернет; 
…..розвиток освітніх і навчальних програм на базі 
комп’ютерних інформаційних технологій” [10, с. 29]. 
Професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної 
культури  визначається його професійним становлен-
ням у процесі фахової підготовки, реалізацією в пе-
дагогічній праці професійно значущих особистісних 
якостей, професійних умінь і навичок. Професійний 
саморозвиток представляє собою безперервний, бага-
тогранний процес реалізації особистості майбутнього 
вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-
освітнього простору. Вплив інформаційного та освіт-
нього просторів у вищому навчальному закладі на 
професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної 
культури безперечний, особливо у сучасних умовах 
інформатизації суспільства взагалі та комп’ютеризації 
навчального процесу зокрема. Цей вплив визначає 
вектор професійного розвитку майбутнього вчителя 
фізичної культури у процесі фахової підготовки, і ха-
рактеризується саморозвитком і самоосвітою протя-
гом усього періоду навчання.

О. Даутова, С. Христофоров вказують на те, що 
поза самоосвітою ідея особистісного і професійного 
розвитку вчителя не може бути втілена в життя [6]. 
Авторами зроблена спроба співвіднести параметри 
особистісного і професійного розвитку педагога (див. 
табл. 1).

Спроба О. Даутової та С. Христофорова співвіднес-
ти параметри особистісного і професійного розвитку 
педагога, на нашу думку, вдала і потребує належної 
уваги у подальшому розгляду проблеми професійно-
го розвитку майбутнього вчителя фізичної культури 
інформаційному та освітньому просторах у вищому 
навчальному закладі.

Висновки. 
Розглянувши вплив інформаційного та освітньо-

го просторів у вищому навчальному закладі на про-
фесійний розвиток майбутнього вчителя фізичної 

культури слід зазначити, що цей вплив визначається 
впровадженням та використанням інформаційних 
технологій в навчальному процесі; оновленням змісту 
професійної підготовки в безперервній освіті тощо.

У перспективі планується розглянути проблему 
професійного становлення майбутнього вчителя фі-
зичної культури на етапі професійного розвитку в ін-
формаційному суспільстві.
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Таблиця 1
Взаємозв’язок особистісного і професійного розвитку педагога (О. Даутова, С. Христофоров) 

Параметри Особистісний розвиток Професійний розвиток

Цінності
Розвиток і розширення системи ціннісних 
орієнтацій особистості як системи морально-
етичних принципів, що детермінують діяльність

Розвиток і розширення системи ціннісних 
орієнтацій особи як системи морально-
етичних принципів, що детермінують 
професійну діяльність

Мета Розвиток тенденції до самоактуализації і 
самореалізації

Розвиток позитивної мотивації до 
професійної діяльності і підвищення своєї 
майстерності, самореалізація

Я-концепція
Розвиток і поглиблення адекватного і цілісного 
уявлення про себе. Зміцнення позитивної 
Я-концепції.

Адекватне формування Я-концепції вчи-
теля. Зміцнення адекватної професійної 
самооцінки. Зміцнення позитивної 
захищеності.

Перспек-
тива

Визначення напрямів і перспектив подальшого 
внутрішнього зростання

Прогнозування кар’єрного зростання і 
„творіння” власної професійної біографії

Завдання 
розвитку

Активізація розвитку когнітивної сфери як 
здібності до абстрактнішого і узагальнено-
го розуміння і диференціації, категоризації 
явищ навколишнього світу. Рефлексія власної 
діяльності, особового досвіду.

Коректування, вдосконалення наявних 
професійних умінь, навиків, способів 
діяльності на основі інтеріоризації 
нової інформації. Рефлексія професійної 
діяльності, педагогічного досвіду
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Роль семінарського заняття   
у навчальному процесі середньої та вищої шкіл

Єфремов С. В.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотації:
Розглянуто семінарське заняття 
та класифікація семінарів у серед-
ньої школі. Наведено аналіз груп 
семінарів, види семінарів за спо-
собом діяльності, за дидактичною 
метою. Встановлено, що семінар-
ське заняття є формою самостій-
ної науково-дослідної роботи, яке 
сприятиме здобуттю навчально–
інформаційних навичок під час 
підготовки до семінарських занять. 
Відбір невеликої кількості матеріа-
лу для відповіді на семінарському 
занятті дає нагоду учню виступити 
зі своїм повідомленням, обґрунту-
вати та довести свою точку зору, 
розвити логічне мислення. 

Ефремов С.В. Роль семинарских занятий 
в учебном процессе средней и высшей 
школ. Рассмотрено семинарское занятие и 
классификация семинаров в средней шко-
ле. Проведен анализ группы семинаров, 
виды семинаров по способам деятельности, 
за дидактической целью. Установлено, что 
семинарское занятие является формой са-
мостоятельной научно–исследовательской 
работы, которое способствует приобрете-
нию научно–информационных навыков во 
время подготовки к семинарским занятиям. 
Отбор небольшого количества материала 
для ответа на семинарском занятии дает 
возможность ученику выступить со своим со-
общением, обобщить и доказать свою точку 
зрения, развить логическое мышление.

Yefremov S.V. Role of seminars in 
educational process of secondary 
schools and high schools. The semi-
nar and classification of seminars in sec-
ondary school were considered. It was 
analysed the groups of the seminars, 
types of the seminars by means of ac-
tivity, by deductive aim. The seminar is 
the form of independent scientific and re-
search work which enables the reception 
of scientific and informative skills during 
preparation for seminar. Choice of small 
quantity of a material for a seminar gives 
possibility for pupils to take the floor with 
his report, generalizing and proving his 
point of view and developing logical 
thinking.

Ключові слова:
семінар, підготовка, виступити, 
відповідь.

семинар, подготовка, выступать, ответ. seminar, preparation, to take the floor, 
response.

Вступ.1

Навчання це багатогранний процес який сприятиме 
оволодінням знаннями та їх використанням у 
майбутньому студентами та школярами, забезпеченням 
виховання та розвитком позитивних сил навчаючих 
та гармонійно розвиває особистість упродовж 
навчання у навчальних закладах.  Для підготовки 
всебічно розвинутої особистості потрібно щонайменш 
визначити систему знань яку студенти та школярі 
повинні засвоїти та отримати необхідні уміння та 
навички. Для виховання морального розвитку варто 
засвоїти зміст моральних переконань, які повинні стати 
гідністю навчаючих. Слід зазначити що у навчальному 
процесі форми навчання забезпечують передачу знань. 
Однією з таких форм у самостійній роботі є семінарські 
заняття. Семінарські заняття за дидактичною 
сутністю і класифікацією – форма навчального 
заняття, що передбачає самостійного здобуття знань 
переважно у позааудиторний час з використанням 
різноманітних джерел з наступним обговоренням 
наслідків цієї роботи в аудиторії. Семінарське заняття 
розвиває самостійність мислення та творчості. Вони 
призвані поглибити, розширити та конкретизувати 
знання повідомлені на лекції та уроці, перевірити 
ефективність та якість їх засвоєння. Особлива увага 
приділяється розвитку навичок роботи з різнорідними 
джерелами, з яких черпають додаткову інформацію, 
аналіз та узагальнення теоретичних знань, матеріалів 
та цікавого педагогічного досвіду, формування 
уміння формувати проблеми та знаходити шляхи їх 
вирішення, професійного використовувати знання в 
умовах учбової аудиторії. На семінарських заняттях 
оволодівають мовою педагогічної науки, вчаться точно 
оперувати науковими термінами, формуліровками, 
робити висновки та застосовувати знання на практиці.

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

© Єфремов С. В.., 2011

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – розкрити роль семінарів у на-

вчальному процесі.
Результати дослідження.
На думку відомого радянського педагога Буре 

Р.С. викладач відіграє найголовнішу роль у створен-
ні робочої атмосфери середи навчаючих впродовж 
тривання пари а саме визначає тему, мету завдання 
семінару, планує його проведення, формулює основні 
та додаткові питання з теми, розподіляє завдання між 
навчаючими з урахуванням їхніх індивідуальних мож-
ливостей. Семінарські заняття займають значне місто 
в сучасному педагогічному процесі, однак їх кількість 
не повинна перевищувати доцільної норми [1]. 

Слід зазначити, що семінар пропонує колективне 
обміркування найбільш значних та важких тем кур-
су, без засвоєння яких неможливо оволодіти основами 
наук навчального процесу. Упродовж 45 хвилин в під-
групах готовиться виступ кожної людини, кожен учень 
може сформулювати особливу думку після виступу 
доповідача, доповідач не залишає його не помітним 
та дає відповіді на питання присутніх та викладача. 
Потім вислуховується доповіді наступних доповідачів 
після яких викладач оцінює роботу усіх виступів [2].

Отримані дані свідчать, що навчальні семінари 
класифікуються за рівнем вимог, які визначають го-
товність навчаючих брати участь у семінарської робо-
ті. На початковому етапі  навчання по різним предме-
там аналізуються тексти, де учні навчаються виділяти 
головне, складати плани прочитаного к семінарсько-
му заняттю. У цьому випадку уроки проводяться як 
звичайні уроки з тією відмінністю, що нові знання 
засвоюються  не з уст викладача, а в процесі їхньої 
самостійної роботи над відповідної літературою. По-
слідовно в останніх класах навчання семінарські за-
няття ускладнюються за змістом і формою. Семінари 
набувають науковості на яких обговорюються не лише 
зміст, форми викладу нових знань, але й методика їх 
одержання. Так поступово ускладнюючи виконувані 
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завдання на різних семінарах, викладач створює умо-
ви, за яких навчання сприятиме розвитку, подальшому 
збагаченню упроваджених умінь, що в свою чергу дає 
змогу організувати наступні семінарські заняття на 
вищому рівні [2].

Отже, семінарські заняття розподіляються на три 
групи: підготовчі, власні семінарські заняття та між-
предметні семінари. На підготовчих семінарах учнів 
знайомлять з новими для них формами навчальної 
роботи, активізують, розвивають уміння й навички са-
мостійно вивчати програмний матеріал, брати участь 
в обговоренні змісту занять, складати план і конспект 
прочитаного, аналізувати текст. За цільовою спрямова-
ністю заняття можна поділити на семінари повторення 
і систематизації знань, семінари вивчення нового ма-
теріалу, змішані семінари, на яких досягається не одна 
мета, а декілька цілей. У свою чергу кожну з названих 
груп поділяють на семінарські бесіди, повідомлення та 
комбіновані. На семінарських заняттях перед учнями 
ставляться завдання оволодіти певними прийомами са-
мостійної роботи над навчальним матеріалом і оформ-
лення її результатів (конкретні знання та розвиток умінь 
застосувати засвоєне в різних ситуаціях) [5].

За способом проведення  семінарські заняття роз-
поділяються на семінарські розгорнуті бесіди, семі-
нарські коментовані доповіді, повідомлення, семіна-
ри розв’язання завдань, семінари – диспути і змішані 
семінари.    

За дидактичною метою розрізняються семінари за-
своєння нових знань, поглиблене вивчення окремого 
питання чи групи взаємопов’язаних питань, семіна-
ри повторення, узагальнення й систематизації знань. 
Іноді семінари одночасно виконують функції заліку 
до теми. За характером навчального матеріалу семі-
нарські заняття поділяються розбором філософської, 
науково – популярної літератури, державних докумен-
тів, статистичних матеріалів. 

Міждисциплінарні семінари – інтегрально комп-
лексний семінар і студентська конференція. Ці семі-
нари відбуваються з декількох споріднених предметів 
та забезпечують розуміння міжпредметних зв’язків, 
систематизують уміння та навички. 

Вивчення методичної літератури переконливо до-
водить, що підготовка до семінарського заняття вима-
гає використання навчально – інформаційних умінь 
та навичок, а саме уміння працювати з книгою, вести 
бібліографічний пошук для підбора належної літера-
тури для семінару. 

Лозова В. І. визначає роботу з книгою як чинника 
здатності учнями набувати нових знань самостійно, 
закріплювати їх, розширяти та поглиблювати набуті 
на заняттях знання; по – друге – спонукає учнів до 
оволодіння методами самоосвіти, а саме: способами 
користування книгою, радіо, засобами інформації, за-
гальними та спеціальними журналами, телебаченням, 
касетами та платівками. Самостійна робота учнів 
може забезпечити реалізацію принципу індивідуаль-
ного підходу в навчанні, дозволяючи диференціювати 
навчальні завдання, свідомість і міцність опанування 
знань, розвиток пізнавальної активності тощо [3].

Лернер І.Я. вважає, що в роботі з підручником слід 
частіше використовувати такі завдання, як знаходжен-

ня в тексті відповідь на питання відшукуючи головну 
думку прочитаного матеріалу, опис предметів, явищ, 
подій, зрівнювати їх між собою, осмислювати причини 
явища, знайти наслідки, складання планів, конспектів 
та тезисів, доводити докази, записи «о прочитаном» 
це важлива умова повноцінної мови в пізнавальної ро-
боті  допомагає учню у самостійної роботі [5].

У процесі дослідження представник організації 
педагогічного процесу у середній школі Лернер І.Я. 
привертає увагу на перевірці знань упродовж навчання 
яка характеризується чотирма рівнями: перший рівень 
– відтворення знань; другій – розуміння суті, явищ, 
процесів, подій й розкриття закономірних зв’язків між 
ними; третій – застосування знань у стандартних умо-
вах; четвертий – застосування знань у нових ситуаці-
ях. Для визначення цих рівнів складаються спеціальні 
картки – завдання  для усного та письмового опиту-
вання. На кожне запитання заздалегідь складаються 
еталон очікуваних відповідей. Під час опитування 
фіксують відповіді й орієнтовані реакції учнів за до-
помогою пристроїв, магнітофонів і кінофотокамер. 
Здобуті матеріали визначають рівень знань, умінь та 
навичок [5].

За метою вивчення реальних можливостей учнів 
перед початком проведення перших семінарів орга-
нізовують контрольні роботи, складають розгорнутий 
план прочитаного, складають конспект на певну тему 
за матеріалами двох – трьох параграфів підручника, 
записують після розповіді викладача основні поло-
ження викладеного матеріалу, записують зауваження 
до відповіді учня на уроці, пишуть стислу анотацію 
на науково –популярну статтю [5].

Організація навчання на семінарі у вищих навчаль-
них закладах характеризується професорсько – викла-
дацьким складом КДПІ імені Кранге, де на першому 
курсі практикувалося проведення своєрідних тренін-
гів, на яких студентів ознайомлювали з основними 
прийомами самостійної науково – дослідної роботи 
під час семінарських курсів. Наголошувалося увага 
на таких деталях: рекомендується на кожній сторінці 
конспекту робити поля розміром до четверті сторінки, 
ліву – більшу частину – використовувати для виписок 
з першоджерел, поле – для самостійної аналітичної 
роботи. Студентів попереджають, де вони мають та-
кож робити нотатки, щоб можна було швидко й легко 
співвіднести необхідну інформацію. Рекомендується 
під час конспектування застосовувати різні шрифти, 
кольорові чорнила, види підкреслень тощо. Показово, 
що увага зверталася на вироблення умінь давати за-
головки, назви конспектам, поповнення словникового 
запасу новою термінологією, лексикою, використову-
вати в самостійній роботі словникову, довідкову, енци-
клопедичну літературу. Таким чином, конспекти, які 
виконують студенти, не лише оптимізують семінар-
ські заняття, але й дають змогу попередити формалізм 
в опануванні дисципліни, прогресію функціональної 
неграмотності [4]. 

У процесі підготовки студентів до семінарів потріб-
но організовувати консультації, які розрізняються на 
колективні, групові, індивідуальні. Колективні органі-
зовують для усіх студентів, де розглядаються загальні 
(обов’язкові ) питання до семінару починаючі з харак-
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теристики особливостей роботи і закінчуючи вимога-
ми до оформлення конспекту. На групових консульта-
ціях звертають увагу на питання які треба з’ясувати. Це 
запобігає зайвим повторенням у виступах і допомагає 
студентам цілеспрямовано обговорювати винесені на 
семінар питання. Студентам надається можливість са-
мостійно відбирати ілюстрований матеріал, приклади з 
додаткової літератури тощо. Особливість індивідуаль-
них консультацій лежить у бесіді з окремим студентом. 
Зміст індивідуальних консультацій визначається харак-
тером питань і тими труднощами, які постають перед 
учнями (складання плану, виступи, формування тез і 
відбір аргументів для їх доведення чи спростування, 
розподіл роботи в часі) [4].

В літературних даних дуже стисло виражена ме-
тодика дослідницького навчання яка обумовлена 
функціями: формування рис творчої діяльності, які 
складають зміст творчого елементу соціального до-
свіду; організація творчого засвоєння знань, навчання 
використовування знань для здобуття нових знань у 
результаті такого рішення; забезпечення оволодінням 
методики наукового пізнання у процесі діяльності під 
час пошуку. Це є умовою формування інтересу, по-
треби у творчої діяльності, бо зовні мотиви діяльності 
не виникають без зацікавленості та потреби. Однієї 
діяльності для цього не достатньо, бо й без неї дана 
мета не досяжна. Враховуючи ці функції визначаємо 
призначення цього метода у організації пошукової, 
творчої діяльності по вирішенню завдань семінар-
ського призначення. Будування питань до кожного 
семінару дозволяє викладачу програмувати діяльність 
навчаючих поступово сприяючу до формування необ-
хідних рис творчої діяльності. Оволодіння уміннями 
використання знань на практиці упродовж експери-
менту: зрозуміти проблему, висунути гіпотезу, будува-
ти план та переконливість висновків на семінарах це є 
елемент наукового пізнання [6].

Навіть підготовка до семінару презентує собою 
невелике пошукове завдання, яке має своє функції: 
вивчення фактів, явищ при роботі з підручником, 
будування плану дослідження, здійснення плану до-
слідження в відшукуванні зв’язків одного явища з 
іншим, перевірка роботи на семінарі з практичними 
висновками. 

Пізнавальна самостійність пропонує емоційне 
співвідношення до самостійного набуття знань, до 
процесу пізнання – допитливість, цікавість до пробле-
мі процесу їх вирішення. Однак, щоб усі ці особливі 
намагання були задоволені та якісно аналізовані, учню 
та студенту необхідно оволодіти певними уміннями, 
а саме володіти раціональними способами дій умінь, 
знати та здійснювати різні етапи процесу пізнання, во-
лодіти доступними методами наукової галузі знань та 
способів діяльності. Тобто, пізнавальна самостійність 
пропонує здатність індивіда власними силами орга-
нізовувати свою пізнавальну діяльність здійснювати 
її для рішення пізнавальної проблеми. Необхідно ви-
окремити питання вирішення проблеми пізнавальної 
самостійності у цілому: визначення шляхів виховання 
пізнавальних інтересів до проблем гуманітарних наук 
та поступово до суспільних проблем; навчання спосо-
бом самостійного здобуття знань, шляхом самоосвіти; 

шляхи навчання, прийомам раціональної та розумової 
діяльності; роль міжпредметних зв’язків в розумовому 
вихованні та формування світогляду; роль підручника 
в керівництві пізнавальної діяльності; зв'язок процесу 
формування пізнавальної самостійності зі всією сис-
темою виховання та становлення особистості [6].

Пізнавальна самостійність повинна перш за все 
знаходити своє втілення у рішенні пізнавальних за-
вдань, уміння їх вирішувати це важливий критерій 
досягнутої самостійності у пізнанні, а усе збільчу-
юча важкість цих завдань – вирішальний показник 
рівня пізнавальної самостійності. Тому пізнавальні 
завдання презентуються нам вихідним пунктом до-
слідження цієї теми. Важливим питанням виховання 
самостійності є питання о ступені самостійності, яку 
необхідно досягнути. Це питання має два аспекту – ін-
телектуальний та емоційний. Інтелектуальний визна-
чає оптимально важкі види завдань, до самостійного 
вирішення яких треба підготовити основну масу на-
вчаючих, як ці завдання повинні ускладнюватися від 
заняття до заняття, які типи їх і коли повинні вводи-
тися в практику навчання. Емоційний це властивість 
характеру людини, його потреби, внутрішній мотив 
при виконанні кожної справи. 

Висновки.
Таким чином, семінарське заняття у середній та 

вищий школі є невідємлемою частиною самостійної 
науково – дослідної роботи  яке сприятиме  викорис-
танню навчально – інформаційні уміння та навички 
під час використання теоретичних лекційних та само-
стійних знань у підготовці до семінарського заняття. 
Відбір невеликої кількості матеріалу для відповіді на 
семінарському заняття дає нагоду виступити зі своїм 
повідомленням, обґрунтувати та довести свою точку 
зору та розвивати логічне мислення при відповідях 
на питання викладачів  упродовж усього навчання у 
середньої та вищих шкіл та застосування знань у май-
бутньому.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення педагогічних методів до під-
готовки до семінарських занять у середній та вищій 
школах.
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Рекреационные ресурсы  
– основа активного отдыха человека

Зайцев В.П., Ермаков С.С., Манучарян С.В.
Харьковская государственная академия физической культуры

 

 

Анотації:
Представлены теоретические аспек-
ты рекреационных ресурсов Украины, 
их классификация и бальная оцен-
ка: медико-биологическая, психоло-
гическая, технологическая. Особая 
сложность в оценке рекреационных 
ресурсов состоит в том, что их над-
лежит рассматривать как с позиции 
организаторов отдыха, так и с позиции 
отдыхающих. Показана важность ре-
креационного отдыха человека (сту-
дента)  в санаторно-курортных усло-
виях. Поэтому перед кураторами стоят 
две основные задачи: медицинское 
обслуживание больных (вторичная 
профилактика) и оздоровительный от-
дых. В качестве примера рассмотрены 
рекреационные ресурсы Крыма, За-
карпатской и Харьковской областей. 
В каждом регионе имеются свои осо-
бенности рекреационных ресурсов, 
которые поднимают физическое и пси-
хическое здоровье человека.

Зайцев В.П., Єрмаков С.С., Ману-
чарян С.В. Рекреаційні ресурси – 
основа активного відпочинку люди-
ни. Представлені теоретичні аспекти 
рекреаційних ресурсів України, їх 
класифікація і бальна оцінка: медико-
біологічна, психологічна, технологічна. 
Особлива складність в оцінці 
рекреаційних ресурсів полягає в тому, 
що їх треба розглядати як з позиції 
організаторів відпочинку, так і з позиції 
відпочиваючих. Показана важливість 
рекреаційного відпочинку людини (сту-
дента) в санаторно-курортних умовах. 
Тому перед кураторами коштують два 
основні завдання: медичне обслугову-
вання хворих (вторинна профілактика) 
і оздоровчий відпочинок. Як приклад 
розглянуті рекреаційні ресурси Криму, 
Закарпатської і Харківської областей. 
У кожному регіоні є свої особливості 
рекреаційних ресурсів, які піднімають 
фізичне і психічне здоров'я людини.

Zaytzev V.P., Iermakov S.S., Manucha-
ryan S.V. Recreational resources 
– basement for active rest of a man. 
The theoretical aspects of active rest 
resources of Ukraine, their classifica-
tion and ball estimation are presented: 
medical and biological, psychological, 
technological. The special complication 
in the estimation of active rest resources 
consists of that they are necessary to be 
examined both from position of organiz-
ers of rest and from position of holiday-
makers. Importance of active rest a 
man (student) is shown in sanatorium-
resort terms. Therefore two basic tasks 
cost before counsels: medical service 
of patients (second prophylaxis) and 
health rest. The active rest  resources of 
Crimea are as an example considered, 
Zakarpatskoy and Kharkov areas. In ev-
ery region there are the features of ac-
tive rest  resources which lift the physical 
and psychical health of man.

Ключові слова:
рекреационные ресурсы, Украина, 
классификация, бальная оценка, 
отдых, курорт.

рекреаційні ресурси, Україна, класифіка-
ція, бальна оцінка, відпочинок, курорт.

active rest  resources, Ukraine, classifi-
cation, ball estimation, rest, resort.

Введение.1

В проведении оздоровительных мероприятий 
для человека, в том числе  и студента, важную роль 
играют рекреационные ресурсы. В связи с этим нам 
следует изучать и оценивать те из них, которые об-
ладают определенной рекреационной территорией. 
Естественно, Ю.А. Веденин, Е.В. Вавилова, В.Г. Гу-
ляев, Л.И. Мухина [1, 3, 5, 19] считают, что рекреа-
ционные ресурсы – это компоненты природной среды 
и феномены социокультурного характера, которые 
благодаря особым свойствам (уникальность, ориги-
нальность, эстетическая привлекательность, лечебно-
оздоровительная значимость) могут быть исполь-
зованы для организации различных видов и форм 
рекреационной деятельности. Для них характерны: 
контрастность с привычной средой обитания челове-
ка в сочетании  природных и культурных сред. Рекреа-
ционными ресурсами признаются те территории, ко-
торые отвечают двум критериям: место отличается от 
среды обитания, привычной для человека; представ-
лено сочетанием двух или более самых естественных  
в природном отношении сред.

Рекреационные ресурсы можно подразделить по 
их происхождению, видам рекреационного исполь-
зования и скорости исчерпания, по возможности эко-
номического восполнения, замены одних ресурсов 
другими, самовосстановления  и культивирования. 
Однако, в процессе рекреационных мероприятий 
можно классифицировать их по характеру:

 восприниматься зрительно пейзажами и экскурси-• 
онными объектами;
использоваться без прямого расходования;• 
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непосредственно расходоваться в процессе рекреа-• 
ции.

В зависимости от происхождения природные ре-
креационные ресурсы подразделяются на физические, 
энергоинформационные и биологические [2, 13, 25].

К физическим рекреационным ресурсам отно-
сятся все компоненты неживой природы с физико-
географическими ресурсами: геологические, гео-
морфологические, климатические, гидрологические, 
термальные. Энергоинформационные рекреационные 
ресурсы представляют собой поля ноосферной приро-
ды, служащие факторами аттрактивности местности 
или ландшафта и положительно влияющие на психо-
физическое состояние человека. Этот тип ресурсов яв-
ляется основой для развития культурного и религиоз-
ного туризма. Под биологическими рекреационными 
ресурсами понимаются все компоненты живой при-
роды. Все природные рекреационные ресурсы (фи-
зические, биологические, энергоинформационные) 
объединены между собой и неразрывно связаны по-
токами вещества и энергии, формируют комплексные 
рекреационные ресурсы природно-территориальных 
рекреационных групп. Естественно, на этой осно-
ве выделены такие типы природных рекреационных 
ресурсов: геологические, морфологические, клима-
тические и др. Каждый тип этих ресурсов обладает 
свойственными, присущими только им, признаками, 
на основе которых выделяют следующие виды:

возможность использования и степень аттрактив-• 
ности;
лечебно – оздоровительные свойства и историче-• 
ская уникальность;
экологические критерии.• 
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Они во многом являются производным от рекреа-
ционных потребностей населения и, в свою очередь, 
определяются задачами социокультурного освоения 
территории. Следовательно, основная причина и фак-
тор превращения совокупности тех или иных свойств 
территории в рекреационные ресурсы – потребности 
их социокультурного освоения.

Рекреационная география, по мнению Е.В. Вави-
лова, Е.В. Колотова, В.П. Руденко, С.А. Боголюбова 
[1, 13, 25, 28], – это отрасль географической науки, ко-
торая изучает закономерности формирования, функ-
ционирования и распространения территориальных 
рекреационных систем, и состоят из естественных и 
культурных комплексов, инженерных сооружений, 
используемые для рекреации, а также из обслужи-
вающего персонала, органа управления и рекреантов 
[17, 26]. Такая география занимается исследовани-
ем территорий рекреационных систем, разработкой 
принципов организации рекреационного хозяйства и 
основ рекреационного природопользования. Терри-
ториальная рекреационная система – это географи-
ческая система, которая состоит из взаимоувязанных 
подсистем: естественных и культурных комплексов, 
инженерных сооружений, обслуживающего персона-
ла, органа управления и, наконец, отдыхающих (ре-
креантов) и характеризуется функциональной и тер-
риториальной целостностью.

Работа выполнена по индивидуальному плану двух 
кафедр. Результатов исследований в открытой печати 
по природным ресурсам много, однако по рекреаци-
онным естественным ресурсам недостаточно, тем 
более предназначенных для рекреационного отдыха 
студентов в плане учебного процесса. В настоящее 
время указанная проблема нуждается в тщательном 
изучении, разработке и внедрении в практику жизне-
деятельности человека, в том числе и студента.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – анализ теоретических аспектов ре-

креационных ресурсов в Украине и их использование 
на практике.

Для выполнения этой цели сформулированы задачи:
изучить литературные источники по данной про-• 
блеме;
показать важность использования рекреационных • 
ресурсов в оздоровлении человека (студента);
разработать и предложить методику применения ре-• 
креационных ресурсов для оздоровления человека 
(студента). 

Мы изучили материалы кафедр рекреации и фи-
зической реабилитации ХГАФК, физического воспи-
тания ХГАДИ по учебной, методической и научной 
деятельности; проанализировали литературные ис-
точники непосредственно по этой проблеме и отдых 
в санаторно-курортных условиях, а также педагоги-
ческий опыт работы в вузах, включая наблюдения за 
рекреационными объектами.

Результаты исследований.
Рекреационные ресурсы являются материальной 

предпосылкой формирования рекреационной отрасли 
народного хозяйства, ее ресурсной базой. Они нужда-

ются в бережном и экономном использовании, охране 
и приумножении. Все это связано с необходимостью 
их количественной и качественной оценки, определе-
нием пригодности и альтернативности использования 
в той или другой отрасли народного хозяйства. По-
скольку рекреация имеет, прежде всего, большое соци-
альное значение и на эффективность общественного 
производства влияет путем расширенного возобнов-
ления трудовых ресурсов, экономическая оценка при-
родных рекреационных ресурсов применяется только 
для тех лечебных веществ, факторов, свойств, народ-
нохозяйственный эффект применения которых можно 
измерять. Такая оценка возможна для минеральных 
вод, лечебных грязей, озокерита, леса, поверхностных 
вод, естественных национальных парков [23].

Бальная оценка дается тем ресурсам, факторам, 
свойствам, народнохозяйственный эффект исполь-
зования которых трудно оценить количественно. С 
помощью бальной оценки характеризуют климати-
ческие территории, эстетичные и рекреационные 
свойства ландшафтов, комфортность климата, при-
годность водоемов и озер для купания, а также во-
дные виды туризма. Оценка рекреационных ресурсов 
бывает дифференцированной и интегральной. Диф-
ференцированная оценка дается каждому отдельно-
му ресурсу, его свойству или особенности в пределах 
региона или страны в целом. Интегральная оценка 
дается определенному участку территории, которая 
отличается однородностью и набором дискретных 
за распределением в ее пределах отдельных видов 
ресурсов. Интегральная оценка определяет участок 
территории, которая отличается однородностью и 
набором дискретных за распределением в ее преде-
лах отдельных видов ресурсов Дифференцированная 
оценка способствует определению объема развития 
того или другого вида рекреации, который базирует-
ся на данном ресурсе. Интегральная оценка позволяет 
уточнить оптимальное сосуществование разных ви-
дов рекреации на определенной территории, выяснить 
ограничение и допустимые нагрузки рекреантов на 
ландшафт. Оценка – это отражение связи между чело-
веком (субъектом) и элементами окружающей среды 
или средой в целом, В науке сложились три основных 
оценки природных ресурсов: медико-биологическая, 
психологическая, технологическая [3, 19, 21, 27, 28].

Ведущую роль при медико-биологических оцен-
ках играет климат. При анализе необходимо выявить 
комфортность условий, определяющуюся климатиче-
скими и медико-биологическими характеристиками, 
но понятие «комфортность» относительно, так как 
для некоторых видов отдыха (например, лыжных по-
ходов) комфортными можно считать условия, харак-
терные для зимнего периода средней полосы и для 
переходных сезонов северных территорий.

При психологической оценке учитываются, пре-
жде всего, эстетические качества территории – экзо-
тичность и уникальность. Экзотичность территории 
определяется как степень контрастности места отды-
ха по отношению к постоянному месту жительства, а 
уникальность – как степень встречаемости или непо-
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вторимости объектов и явлений. Учёными было пред-
ложено ряд положений для измерения эстетических 
свойств территории. Так, наиболее привлекательны-
ми ландшафтами являются пограничные: вода-суша, 
лес-поляна, холм-равнина.

Технологическая оценка отражает взаимодей-
ствие человека и природной среды посредством «тех-
нологии» рекреационной деятельности и техники. 
Оцениваются, во-первых, возможности для опреде-
лённого вида рекреации, а, во-вторых, возможности 
инженерно-строительного освоения территории.

Экономическая оценка природных рекреационных 
ресурсов необходима для экономического обосно-
вания вложений в воспроизводство, охрану и улуч-
шение использования рекреационных ресурсов. Эта 
оценка тесно связана с видом ресурса, его качеством, 
местоположением относительно районов спроса, тех-
нологией применения, экологическими качествами. 
Связь может быть выражена системой качественных 
и количественных показателей. К количественным 
относятся – доступность мест отдыха и туризма, их 
пропускная способность, расход лечебных ресурсов 
на человека в день, концентрация людей в рекреаци-
онных зонах и т.д. Качественные показатели учитыва-
ют привлекательность туристского объекта, пейзажа, 
уровень комфорта и т.д. Как считает доктор экономи-
ческих наук, профессор Н.А. Восколович [6, С. 5-7], 
изучение маркетинга туристических услуг ставит це-
лью формирование знаний и компетенций специали-
стов в следующих основных областях:

Организационно-управленческая деятельность.• 
Аналитическая деятельность.• 
Расчетно-экономическая деятельность.• 
Педагогическая деятельность.• 
Научно-исследовательская деятельность.• 

Вместе с тем такое изучение туристических услуг 
нацелено на формирование знаний, навыков и компе-
тенций, создающих основу для глубокого понимания 
процессов, происходящих в национальной и мировой 
экономике.

Особая сложность в оценке рекреационных ре-
сурсов состоит в том, что их надо рассматривать как 
с позиции организаторов отдыха, так и с позиции от-
дыхающих. Эффективность отдыха определяется 
возможностью сочетания разных видов занятий, что 
предполагает необходимость комплексного подхода к 
оценке ресурсов. При оценке ресурсосочетаний важно 
выявить вес и значимость отдельных компонентов, со-
ставляющих общую ценность природного комплекса.

Существуют различные методы оценки природных 
рекреационных ресурсов, но самой распространённой 
и наиболее соответствующей комплексному рекреаци-
онному анализу территории является оценка степени 
благоприятности тех или иных параметров для рекре-
ационного исследования. При рассмотрении природ-
ных ресурсов целесообразно применять пофакторно-
интегральную оценку ресурса в зависимости от вида 
рекреационной деятельности, в которой этот ресурс 
используется. Обязательным условием пригодности 
природных рекреационных ресурсов является эколо-

гическое благополучие природной среды.
В настоящее время актуальным и необходимым 

становится режим ограниченного и сбалансированно-
го рекреационного природопользования, организован-
ного на принципах непрерывности и неизнурительно-
сти с целью последующего экологически устойчивого 
развития объектов естественно заповедного фонда 
– курортов. Наука о курортах развилась в меру на-
копления знаний о целебных естественных факто-
рах: климате, минеральных водах, лечебных грязях, 
а также в связи с расширением сети курортов и раз-
витием курортного дела в целом. Современная курор-
тология – медицинская учебная дисциплина, которая 
изучает лечебные свойства естественных физических 
факторов, характер их действия на организм челове-
ка, возможности их приложения с лечебной и про-
филактической целью на курортах и вне их пределов, 
которая разрабатывает рекомендации для санаторно-
курортного лечения и методы применения курортных 
факторов при разных заболеваниях. Кроме того, в за-
дания курортологии входят поиск и исследование ку-
рортных ресурсов, изучение потребностей населения 
в санаторно-курортном лечении и разработка научных 
основ его организации, принципов и нормативов ку-
рортного строительства и благоустройства, включая 
санитарную охрану курортов [17, 10, 21].

Разделами курортологии являются бальнеология, 
бальнеотерапия и бальнеотехника, грязелечение, ме-
дицинская климатология и климатотерапия. Отдель-
ный раздел её изучает вопрос об организации, пла-
нировании и строительстве курортов. Курортология 
использует достижение и методы смежных научных 
дисциплин: общая климатология и гидрогеология; 
физиология, гигиена и другие науки.

Е.О. Колесник и О.А. Коломиец [21] считают, что 
«курортне лікування, або лікування  природними 
факторами, має ті особливості, що природні засо-
би, на відміну від лікарських, найбільш фізіологічні 
природні для організму. Вони мобілізують резервні 
можливості організму, не викликають, як правило, 
побічних проявів» (С.8). В то же время М.В. Лобода 
та Е.О. Колесник  (С.21-23) рекомендуют использо-
вать «кліматичні чинники, впливаючих на стан люди-
ни: температура повітря, атмосферний тиск, вологість 
повітря, вітер, еквівалентно-ефективна температура».

Поэтому перед курортами в настоящее время сто-
ят, как и более 16 лет назад, две важнейшие задачи, 
писал Х.Г. Пратцель в своей статье «Курорт как центр 
пропаганды общественного здоровья» в журнале «Во-
просы курортологии, физиотерапии и лечебной физи-
ческой культуры» в 1995, № 1, с. 34-35:
1. Медицинское обслуживание хронических больных 

в смысле вторичной профилактики, то есть раннего 
лечения имеющихся заболеваний с целью укрепле-
ния остаточной сопротивляемости организма, или 
в форме медицинской реабилитации, направленной 
на предотвращение развития болезни и обучение 
больного образу жизни, адекватному его заболева-
нию.

2. Оздоровительный отдых, в процессе которого от-
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дыхающий получает важную информацию по пред-
упреждению нарушений здоровья.
На курортах медицинское обслуживание осущест-

вляется в форме амбулаторного или стационарного 
лечения. При этом амбулаторное лечение имеет то 
преимущество, что оно обходится дешевле. Центром 
амбулаторного медицинского обслуживания на курор-
те является курортная лечебница. Согласно врачеб-
ным назначениям, там проводятся лечебные процеду-
ры и имеется возможность посещения тренировочных 
курсов.

Курорты служат, с одной стороны, для проведения 
лечебных мероприятий, а с другой, для оздорови-
тельного отдыха практически здоровых людей. Этим 
образом можно использовать существующую инфра-
структуру курортов с максимальной эффективностью. 
Наряду с финансированием курортов за счет больнич-
ных касс в будущем курорты могут рассчитывать на 
наличную оплату отдыхающих в отпускной период, 
а также на международный туризм. Это может стать 
надежным и долгосрочным фактором экономической 
поддержки курортов.

Таким образом, к настоящему времени взаимо-
отношения общества и природы развивались в меру 
накопления знаний и опыта от пассивной охраны 
естественных объектов к рациональному природо-
пользованию, которое включает охрану и возобнов-
ление природных ресурсов и других мероприятий. 
Природные рекреационные ресурсы являются неза-
менимым условием и материальной базой развития 
рекреационного природопользования, а их охрана 
от загрязнения и разрушения – важнейшее задание 
общества. Охрана природы важна не только в эконо-
мическом отношении, но и как средство защиты здо-
ровья человека. Степень удовлетворения рекреацион-
ных потребностей зависит от качества окружающей 
среды в том или другом регионе.

В связи с изложенным рассмотрим, в качестве при-
мера, три рекреационных региона, наиболее пригод-
ных для активного и пассивного отдыха.

В настоящее время рекреационный потенциал 
Крымского полуострова оценивается по следующим 
показателям ресурсов [1, 5, 7, 16, 19, 27]: историко-
культурные, ландшафтные, лечебно-минеральные и 
оздоровительные. Сегодня Крым оказывает третью 
часть туристических услуг по Украине.  Россия и Укра-
ина из стран СНГ дают наибольший поток туристов. 
Он пользуется спросом и в Белоруссии, Казахстане, 
Узбекистане, Молдове. Больше всего туристов из стран 
дальнего зарубежья в этот регион направляют Герма-
ния, Турция, Польша, США. Наличие туристических 
ресурсов, особенности уже имеющейся инфраструкту-
ры дают возможность развивать в данном регионе не-
традиционные формы туризма: спелеологический, ска-
лолазание, конный, велосипедный, дельтапланеризм, 
горно-пешеходный, а также винные и охотничьи туры, 
вертолетные экскурсии, прогулки на яхтах, подводные 
погружения с аквалангом и автотуризм.  Всего в Крыму 
насчитывается более 600 санаторно-курортных и оздо-
ровительных учреждений, которые  используются в 

основном для сезонного лечения и отдыха. Рассмотрим 
курортные территории Крыма:

Севастополь – большой туристический центр, 
край рыбаков и корабелов. На экскурсии сюда приез-
жают практически все жители других городов Крыма 
и гости, а на отдых – знатоки и ценители. Центр го-
рода – высокий холм в окружении трех застроенных 
улиц и трех площадей, всюду памятники и экзотиче-
ская зелень. Особенно хорош Приморский бульвар 
со знаменитым памятником затопленным кораблям и 
Графской пристанью.

В Херсонесе, который просуществовал около 2-х 
тысяч лет, сохранились мощные крепостные стены 
и башни, городские ворота, остатки театра антично-
го времени, улицы, кварталы и общественные здания 
древнегреческого полиса: башня Зенона, крестообраз-
ный храм с мозаичным полом, базилики, крещальня и 
другие. К востоку от Южной бухты находится кора-
бельная сторона Севастополя и знаменитый Малахов 
курган. К шоссе на Балаклаву вы можете подняться 
еще на одно легендарное место сражений – Сапун-
гору. Перед зданием диорамы установлены полевые и 
зенитные орудия, бронетанковая техника, «катюши», 
боевая техника военных моряков, выставлена и тро-
фейная фашистская боевая техника. Знаменитости 
украшают город: герои российского флота адмиралы 
М.П. Лазарев, В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Ис-
томин. В Севастополе известность пришла к хирур-
гу П.И. Пирогову, началась литературная слава Льва 
Толстого, поистине народными героями стали сестра 
милосердия Даша Севастопольская и матрос Петр 
Кошка.

Большая Ялта (Ялта, Массандра, Никита). Ялта 
– самый знаменитый город Крыма и один из самых 
живописных и интересных городов мира. Ее чудес-
ные превращения из рыбацкой деревушки в элитный 
курорт произошло в 1838 году, когда он стал городом. 
Самое-самое, безусловно, – это Набережная. Она не 
объявлена памятником архитектуры, но пестрая толпа 
довольных жизнью людей, согласитесь, редкость не-
обыкновенная. Все это обрамлено пальмами, непре-
рывной чередой баров, кафе и ресторанов.

Судакский курортный район образован  недавно. 
Это раздолье для автомобильного туризма, туристов-
пешеходов и любителей всех прочих активных спо-
собов передвижения. В нем обилие памятников, при-
роды и истории, изрядно сдобренный отличными 
фруктами и винами.

Керчь – достаточно многолюдный, необыкновенно 
раскидистый и непохожий ни на что – город-работяга. 
При этом просто отличные возможности для автоту-
ризма и наличие разных морских акваторий: Черное 
море, Керченский пролив, Азов, Сиваш и десяток це-
лебных озер. И везде различная соленость и темпера-
тура воды, а главное своя особая рыба. Цепи холмов 
всюду ограничивают горизонт, так что проехав всего 
пару километров, оказываешься в затерянном мире. А 
когда попадешь на пляж, то весь рай земной оказыва-
ется лично твоим.

Евпатория – одно из лучших на планете мест для 
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лечения и оздоровления детей. Мелководный, теплый и 
безопасный Каламитский залив, золотистые песчаные 
пляжи, целебные грязи и рапа соленых озер, термаль-
ные минеральные источники, обилие древностей и 
новаторские идеи в молодежном и детском творчестве 
превращают отдых в незабываемое приключение.

Большая Алушта сочетает в себе комфорт и ари-
стократизм Южного берега (на западе) и вольницу 
курортной целины (на востоке). Самый удобный в 
транспортном отношении район, привлекательный 
для автомобильного, велосипедного, конного и пе-
шеходного туризма. Необыкновенно чистый воздух 
и общее ощущение благополучия всегда усиливали 
воздействие здешних курортных факторов. Лечат 
здесь органы дыхания нетуберкулезного характера, 
сердечно-сосудистую и нервную системы.

Таким образом, Крым занимает особое место для 
активного и пассивного отдыха людей в Украине. Это 
интереснейший туристический регион Восточной Ев-
ропы. Привлекательность краю создает сочетание на 
небольшой площади характерных особенностей мно-
гих регионов нашей планеты. Здесь можно за корот-
кое время увидеть горы и равнины, леса и степи, моря 
и озера, ландшафты предгорий, нагорных карстовых 
плато и средиземноморского побережья.

Омываемый теплыми Черным и Азовским моря-
ми, Крым всегда привлекал и привлекает туристов с 
разных концов планеты. Он имеет богатые традиции 
курортно-рекреационной и туристической деятельно-
сти. Чудесные песчаные пляжи Евпатории собирают 
здесь сотни тысяч детей. Субтропическая природа 
Южного берега Крыма привлекает поэтов и художни-
ков, артистов и других людей творческой профессии 
и романтической направленности. Курорт Феодосия 
славится не только «золотыми» песками, но и места-
ми, связанными с великими литературными и художе-
ственными деятелями – писателем А.Грином, худож-
ником И.Айвазовским.

История оставила в Крыму много памятников 
культуры, искусства и архитектуры. Всемирную из-
вестность имеют Алупкинский дворец, Ливадийский, 
в котором в феврале 1945 г. состоялась Крымская (Ял-
тинская) конференция глав правительств трех держав 
антигитлеровской коалиции и где были заложены 
основы создания Организации Объединенных Наций. 
Здесь сохранились остатки центров древних цивили-
заций, средневековые крепости и города.

Основным лечебно-оздоровительным ресурсом в 
Крыму, вместе с благоприятным климатом, является 
морское побережье. Наряду с этими климатическими 
условиями и пляжами, важнейшими рекреационны-
ми ресурсами в Крыму, являются также минеральные 
воды и лечебные грязи. Геологические запасы лечеб-
ного ила составляют около 30 млн. куб. метров. Самы-
ми крупными грязевыми месторождениями являются 
озера Сакское и Чокракское.

Природным бальнеологическим резервом является 
залив Сиваш, где сосредоточены значительные запасы 
рапы и ценных грязей. Большой привлекательностью 
обладают экзотические ландшафты и многочислен-

ные памятники природы.
По характеру оздоровительного действия ку-

рорты могут быть разделены на рекреационно-
профилактические, реабилитационные и лечебные. 
Первые ориентированы преимущественно на повы-
шение уровня здоровья и профилактику заболеваний 
у практически здоровых людей. Вторые – на реаби-
литацию людей после перенесенных тяжелых забо-
леваний: инфаркта миокарда, инсульта, травмы и т.д. 
Третьи – на лечение больных в достаточно активной 
фазе заболевания. Это касается чаще всего желудочно-
кишечных и бронхо-легочных заболеваний.

Современная экономическая ситуация в Украине 
и, в частности, в Крыму требует резкого повышения 
экономической роли курортов. В мире такую роль 
играют приморские климатические курорты, преиму-
щественно за счет рекреационно-профилактической и 
сопутствующих видов деятельности. Это обусловлено 
гораздо большим количеством людей, нуждающихся в 
рекреации в сравнении с нуждающимися в курортной 
реабилитации и лечении.

В последние годы развития экономика нашего го-
сударства характеризуется развитием  сферы рекреа-
ции и увеличения ее значимости. Ежегодно миллионы 
людей путешествуют по Украине с целью ознакомле-
ния с историческими и культурными памятниками. 
Именно поэтому приоритетной задачей перед госу-
дарством стоит поддержка рекреационной сферы, ее 
расширение и развитие. Одной из приоритетных об-
ластей Украины в сфере рекреации является Закар-
патская область с ее лесистыми горами и быстрыми 
реками, с тонущими в садах и виноградниках города-
ми и селами, историческими памятниками, курортами 
и домами отдыха. При помощи литературных источ-
ников мы провели анализ рекреационного потенциала 
Закарпатской области, его природно-географических 
и историко-культурных ресурсов [8, 11, 23, 25].

Как известно, рекреационные ресурсы – это сово-
купность естественных и антропогенных объектов и 
явлений, которые можно использовать для отдыха, ле-
чения и туризма. Основными составляющими ресурс-
ного потенциала данного региона являются:

природная (природно-географическая): ландшафт-• 
но-территориальная, природно-акваториальная, 
природно-климатическая;
историческая (историко-культурная): монумен-• 
тально-архитектурная, архитектурно-градостро-
ительная, археологические комплексы, музейно-
коллекционная;
сакрально-культовая и этнокультурная;• 
социально-экономическая: трудоресурсная и кадро-• 
вая, инфраструктурная, социально-климатическая, 
деятельно-предпринимательская [17].

Не умаляя значимости всех составляющих, 
наибольшее значение имеют первые два ресурса: 
природно-географический и историко-культурный, 
которые необходимо рассмотреть более подробно.

Природно-географические ресурсы – это совокуп-
ность природных объектов и явлений, которые можно 
использовать для отдыха, лечения и туризма. Основ-
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ными составляющими рекреационных зон являются:
1. Ландшафтно-территориальная: географическое 

положение рекреационной зоны; общая площадь 
рекреационной местности; рельеф и особенности 
ландшафта [16].

2. Природно-акваториальная:
Естественные водоемы: реки; озера; моря и иные • 
естественные водоемы.
Искусственные водоемы:  водохранилища; кана-• 
лы; пруды и иные искусственные водоемы.
Подземные воды: пресные; минеральные.• 
Природно-климатическая: климат; климатические • 
зоны местности; закономерности  колебания тем-
ператур; количественные и качественные характе-
ристики осадков.

Следует заметить, что важное значение имеют 
также растительный и животный мир исследуемой 
рекреационной местности.

Историко-культурные ресурсы – это совокуп-
ность антропогенных объектов и явлений, имеющих 
историко-культурную ценность, которые можно ис-
пользовать для отдыха, лечения и туризма. Основными 
составляющими рекреационных зон являются [24, 25]: 
1. Монументально-архитектурная и архитектурно-

градостроительная:
историческая и культурная ценность архитектур-• 
ных ансамблей;
степень их разрушенности;• 
условия доступа на территорию архитектурных • 
ансамблей;
рекреационные возможности архитектурно-• 
градостроительных ансамблей.

2. Археологические комплексы:
принадлежность археологического комплекса к • 
определенной исторической эпохе;
историческая и культурная ценности;• 
возможность  проведения экскурсий на террито-• 
рии археологического комплекса.

3. Музейно-коллекционная:
количество музеев на исследуемой территории;• 
принадлежность их к государственной или част-• 
ной собственности;
расположение музеев на территории рекреацион-• 
ной зоны;
количество выставочных залов и тематика экспо-• 
зиций;
условия доступа к осмотру экспозиций;• 
сменяемость экспозиций, их частота.• 

Как видим, историко-культурный потенциал ис-
следуемой территории определяет совокупность ком-
бинаций вышеперечисленных составляющих. 

Закарпатская область расположена на крайнем 
юго-западе Украины и, в частности, на юго-западных 
склонах и предгорьях Украинских Карпат. Почти две 
трети территории области занимают Карпатские горы, 
остальное – Притисянская низменность. 

Климат в области относится к умеренно-
континентальному, его характерная особенность – 
ярко выраженная высотная зональность. На равнине 
могут цвести фруктовые деревья, а в горной части 

только начинают распускаться почки. В области мож-
но выделить три климатические зоны. Наиболее мяг-
ким климатом отличается равнинная зона со средне-
годовой температурой воздуха +9-11°С, с суммой 
годовых осадков 500-900 мм и с суммой эффективных 
температур воздуха в вегетационный период. В горно-
долинной зоне (над уровнем моря 200-700 м) годовая 
температура составляет +5-8°С, а осадков  –  900-1200 
мм. Более суровый климат в высшей горно-долинной 
зоне (700-1500 м). Здесь годовая температура воздуха 
равна +1-4°С, а осадков – 1200-1600 мм. 

Водные ресурсы – национальное богатство Украи-
ны, которое нуждается в рациональном использовании 
и охране. Все водные объекты представляют единый 
фонд, в который входят реки, озера, водохранилища, 
каналы и пруды, а также подземные воды. Велико зна-
чение водных ресурсов в экономическом и социаль-
ном развитии Закарпатской области, которая принад-
лежит к регионам наиболее обеспеченным водными 
источниками. Здесь есть большие запасы поверхност-
ных и подземных вод. Основную часть водных ре-
сурсов  представляет речной сток. Формируется он за 
счет водных источников, дождей, таяния снега. К наи-
более известным минеральным водам принадлежат: 
«Свалява», «Поляна-Купель», «Лужанская», «Поляна 
Квасова» [18].

Леса, которые являются наибольшим богатством 
края, занимают свыше 50% территории, разнообразны 
по породному составу в зависимости от вертикальной 
поясности. На низменности растут дубово-грабовые 
леса, в предгорьях – дубовые и дубово-буковые, в го-
рах на высоте 800-1000 м над уровнем моря – буковые, 
а хвойные – на высоте до 1300-1500 м. Довершают 
ландшафт субальпийские и альпийские луга (горные 
долины). Многие из представителей флоры занесены 
в Красную книгу и охраняются в заповедниках. 

Животный мир края представлен всеми видами 
фауны. Для современной фауны Закарпатской об-
ласти наиболее характерными являются горные и 
лесные виды позвоночных. Фауна позвоночных ис-
числяет 450 видов, подвидов, форм и разновидностей 
круглоротых рыб, земноводных, пресмыкающихся, 
птиц и млекопитающих. Среди представителей фауны 
– рыбы хариус, ручьевая форель, живородящая яще-
рица, гадюка обычная; птицы – рябчик, глухарь, чер-
ный аист, беркут, мохнатый сыч, длиннохвостая серая 
сова, филин, трехпалый дятел, завирушка альпийская, 
горная овсянка, оляпка [14]; звери – альпийская буро-
зубка, лесная куница, бурый медведь и прочие. Пред-
ставителями фауны являются: ежи, кроты, медведи, 
лисы, куницы, хорьки, выдры, барсуки, рыси, косули, 
олени, зайцы, белки, суслики, коты и прочие. Многих 
видов сегодня уже нет. 

К основным центрам историко-культурного насле-
дия Закарпатья относятся: Мукачево – замок «Пала-
нок» (ХIV-ХVII ст.); Деревянные бойковские храмы. 
Особенностью этого региона является объедине-
ние нескольких видов историко-культурных ресур-
сов в одном – закарпатские замки соединяют в себе 
монументально-архитектурные, археологические и 
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музейно-коллекционные комплексы.
Харьковская область расположена в Восточно-

Европейской равнине: северная и северо-восточная 
части совпадают с государственной границей Украи-
ны с России, на востоке граничит с Луганской, на юге 
и юго-востоке – с Днепропетровской, на западе – с 
Полтавской, на северо-западе – с Сумской областями. 
Она занимает выгодное для жизни населения и хозяй-
ственной деятельности географическое положение и 
характеризуется большим разнообразием природных 
ресурсов. Ее территория находится в двух природных 
зонах: степь и лесостепь. Характер рельефа в общих 
чертах отображает волнистую равнину, не слишком 
поднятую над уровнем моря, расчлененную речными 
долинами, балками и холмистыми ярами. Наиболее 
возвышенные места размещены в ее северной части, а 
низкие – в долинах рек на луговых террасах. В целом 
Харьковщина характеризуется равнинным рельефом с 
высотами от 59 до 236 м [4, 6, 12].

Своеобразность в рельеф области вносят курга-
ны (могилы), созданные человеком в древние време-
на. Они насыпаны главным образом на возвышениях 
и размещены далеко друг от друга. Курганы есть на 
всей территории области, особенно много их на юге. 
Рельеф её постоянно изменяется под влиянием вну-
тренних и внешних сил Земли: происходят оползни 
и обвалы, растут яры. Характеризуя ресурсный по-
тенциал Харьковщины, необходимо принять следую-
щие особенности данного рекреационного района. 
С одной стороны, отдаленность территории области 
от центра страны тормозит развитие региона. Но, с 
другой стороны, непосредственное её соседство с 
топливно-металлургической базой Украины, про-
мышленным Донбассом и Приднепровьем повышает  
ее ресурсный потенциал. К тому же, Харьковщина со-
храняет удобное положение на пересечении междуна-
родных транспортных путей: «север-юг» и «восток-
запад». В общем равнинность территории и удобное 
транспортно-географическое расположение являются 
благоприятными условиями для повышения каче-
ственных и количественных характеристик ресурсно-
рекреационного потенциала области.

Климат является одним из ведущих ресурсов, 
обусловливающих пространственную организацию 
отдыха в нашей стране. При оценке климата, как ре-
креационного ресурса, необходимо выявить степень 
благоприятного воздействия на человека и его здо-
ровье. Очевидно, что значение климатических ре-
сурсов велико не только при организации санаторно-
курортного лечения, но и при организации всех других 
видов рекреационной деятельности. Наиболее сильно 
влияние климата проявляется через реакцию человека 
на погоду. Естественно при разных видах сезонной ре-
креационной деятельности, а также при климатотера-
пии оценки степени благоприятности одной и той же 
погоды для организма человека неодинаковы. Летняя 
рекреационная деятельность предъявляет одни требо-
вания к погодным условиям, зимняя – совсем другие. 
Климат Харьковщины – умеренно континентальный. 
Он формируется вследствие взаимодействия трех 

основных климатообразующих факторов: прилива 
солнечной радиации, циркуляции атмосферы и харак-
тера подлежащей поверхности. Величина солнечной 
радиации, которая попадает на земную поверхность, 
зависит от широты места и от состояния атмосферы. 
С широтой места связана высота солнца над горизон-
том и протяженность светового дня. Факторами, вли-
яющими на климат области, являются также отдален-
ность от больших водных просторов и равнинность 
территории. Для климатических условий характерно 
незначительное повышение среднегодовой и средне-
месячной температур в направлении с севера на юг. 
Её северо-восточная часть является самой холодной, 
а юго-восточная – наиболее теплой [15, 20].

Годовой режим температуры воздуха имеет четко 
выраженный континентальный тип. Об этом свиде-
тельствуют приуроченность минимума среднемесяч-
ных температур воздуха к январю, а максимума – к 
июлю, а также значительные амплитуды экстремаль-
ных температур, которые достигают от -40 до +40 гра-
дусов по Цельсию.

В среднем на территории области за год выпадает 
450-500 мм осадков: максимум приходится на июль 
(70-75 мм), минимум – на февраль (25-30 мм). Зимой 
превалируют осадки в твердом виде (снег, крупа), 
однако нередко выпадают и дожди. Вся территория 
Харьковщины принадлежит к региону с достаточным 
увлажнением, что оказывает положительное влияние 
на рекреационный потенциал региона.

Водные ресурсы Харьковской области относятся 
к  национальному богатству, которые нуждаются в 
рациональном использовании и охране.  К внутрен-
ним водам принадлежат реки, озера, искусственные 
водохранилища, пруды, подземные воды. Реки обла-
сти относятся к бассейнам двух рек – Дона и Днепра: 
бассейн Дона охватывает 75% территории, а бассейн 
Днепра – 25 %. Главный водораздел тянется преиму-
щественно с севера на юг. Долины многих рек, даже 
небольших, имеют значительную ширину и глубину, 
что свидетельствует о их древнем происхождении. 
Главной водной артерией области является Северский 
Донец – наибольший приток Дона, самая крупная река 
Восточной Украины [4, 6, 12, 20]. 

Озер в нашем регионе очень много, но размеры 
их незначительны. Большинство озер «привязаны» к 
долинам Северского Донца, Оскола, Мжи. Наиболь-
шее озеро – Лиман, расположенное на юго-востоке 
Змеевского района. Несмотря на то, что реки и озера 
широко используются для отдыха, они не удовлетво-
ряют постоянно возрастающий спрос на этот вид при-
родных ресурсов. Поэтому одним из существенных 
рекреационных ресурсов являются водохранилища. 
Наиболее крупными водными объектами являются 
водохранилища Краснооскольское на реке Оскол и 
Печенежское на реке Северский Донец.  Рекреаци-
онная ценность водохранилищ определяется целой 
группой разнородных факторов: береговым ландшаф-
том, формой, глубиной и площадью водоема, уклоном 
берегов, температурой воды, удаленностью от круп-
ных городов, обеспеченностью подъездными путями 



проблеми фізичного виховання і спорту   № 3 / 2011

59

и т.д. Вышеупомянутые водохранилища представля-
ют определенную рекреационную ценность и активно 
используются многими жителями для отдыха. Болота 
в области расположены преимущественно в долинах 
Северского Донца, Оскола, Мжи, Уд и других рек. 
Некоторые из болот образовались на месте озер, ино-
гда встречаются и на водоразделах. Подземные воды 
распространены по всей Харьковской области. Грун-
товые воды часто выходят на поверхность в долинах, 
балках и ярах в виде источников.

В области  много источников минеральных вод. 
Широко известны Березовские источники, на базе ко-
торых создан санаторий, источник «Мурафа», Кочет-
ковский источник, Сковородиновский колодец. Неко-
торые минеральные воды (Березовская, Харьковская, 
Баварская и др.) разливаются в бутылки и поступают 
в продажу как в области, так и за ее пределами. 

Помимо грунтовых, много артезианских вод. В вер-
тикальном разрезе подземный артезианский бассейн 
по составу вод подразделяются на две зоны. Зона пре-
сных подземных вод, которые широко используются 
для питьевых и хозяйственных целей. Эти воды добы-
вают с помощью скважин. Особенно много артезиан-
ских вод потребляет Харьков, немного меньше – дру-
гие города. От 1000 до 4500 метров и глубже залегает 
зона соленых вод. Эти воды представляют интерес как 
промышленное сырье, а также могут использоваться 
в рекреационной деятельности для лечебных целей, 
так как в состав воды входит йод, бром, радон и дру-
гие вещества. Проведенный нами обзор рекреацион-
ных ресурсов внутренних водоемов области выявля-
ет два важных момента. Внутриматериковые водные 
ресурсы распределены по территории неравномерно. 
Причем в районах с высокой плотностью населения, 
которым свойствен повышенный спрос на водные ре-
креационные ресурсы, ощущается их дефицит.

По нашим расчетам, более 70% объектов совре-
менной рекреационной сети в основных районах на-
селение тяготеет к водоемам; многие водные объекты 
в указанных регионах уже сейчас сильно перегруже-
ны. В связи с этим актуален вопрос о создании спе-
циальных рекреационных водохранилищ на малых 
реках, которые в соответствии с гидрографическими 
особенностями отдельных регионов как в Харьков-
ской области, так и в Украине в целом, способство-
вали бы более равномерному пространственному раз-
мещению рекреационных предприятий и мест отдыха 
на водоемах и приблизили бы их к местам расселения. 
Кроме того, упростилось бы решение вопросов рекре-
ационного использования водных объектов, имеющих 
хозяйственно-питьевое назначение.

Растительность Харьковской области имеет боль-
шое значение в определении рекреационно-ресурсного 
потенциала региона. Потребность в лесных террито-
риях, как районах отдыха населения, и сам характер 
рекреационного лесопользования зависят, в первую 
очередь, от скученности городских поселений и их 
положения по отношению к лесным массивам, а так-
же от наличия других рекреационных ресурсов и роли 
лесов среди них. Немаловажную роль при этом играет 

и породный состав лесов, их свойства, определяющие 
физиологическую и психологическую комфортность 
отдыха на природе.

Харьковская область лежит в границах Левобереж-
ной лесостепи и северо-степной зоны Украины. Зо-
нальные типы растительности – это широколистные 
смешанные леса, луговые и разнотравно-ковыльные 
степи. В Приосколье очень мало зональных лесов, 
однако природа сохраняет лесостепные признаки: на 
степных участках встречаются луговые растения, на 
полях выращивают не только зерновые, но и более 
влаголюбивые растения (гречку, сахарную свеклу). 
Кроме зональных распространены и азональные типы 
растительности: сосновые и дубово-сосновые леса на 
террасах рек, растительность болот. В области сохра-
нилось несколько десятков видов растений, которые 
занесены в Красную книгу и нуждаются в охране: 
хвощ большой, вороний глаз, сон-трава и другие. Око-
ло 100 видов растений, произрастающих в Харьков-
ской области, являются лечебными: шиповник, моло-
чай, чабрец, валериана, аптечная ромашка, ландыш и 
другие. К наиболее крупным охраняемым объектам 
принадлежат Ботанический сад Харьковского нацио-
нального университета им. В.Н. Каразина, Красно-
кутский дендропарк, Старомерчинский, Шаровский 
и Натальевский усадебные парки. Следовательно, 
роль лесных ресурсов в рекреационном потенциале 
Харьковской области является весьма существенной, 
так как население весьма велико и свою потребность 
в рекреации удовлетворяет в большинстве случаев за 
счет лесных массивов. Эта тенденция объясняется и 
отсутствием достаточного количества иных рекреаци-
онных ресурсов, кроме лесных и водных.

Животный мир Харьковщины разнообразен. Са-
мым богатым является животный мир лесов. Тут жи-
вут хищные млекопитающие: куница, барсук, лесной 
хорек, волк, лисица, ласка. Грызуны в лесах представ-
лены такими характерными видами, как белка, лес-
ная мышь, полевка. Лес заселен и птицами. На земле 
гнездятся соловьи, дремлюги, овчарики. В кустах на 
опушках живут славки, коноплянки. Дупла деревьев 
занимают скворцы, дятлы, синицы, совы. В кронах 
деревьев гнездятся вороны, иволги, голуби. Из амфи-
бий наиболее интересной и характерной является дре-
весная жаба, или квакша. В лесах водятся и некоторые 
пресмыкающиеся: гадюка, медянка, веретеница [14, 
15, 20].

Животный мир степей представлен байбаком 
обычным, большим тушканчиком, сусликами, полев-
ками, хомяками и другими грызунами. Живут в степях 
также заяц, лиса, еж, ласка и другие млекопитающие, 
некоторые амфибии (зеленая жаба, чесночница), из 
птиц – преимущественны жаворонки, перепела и ку-
ропатки.

Разнообразен животный мир рек, озер, болот. Они 
богаты ужами, жабами, обычным и гребенчатым три-
тоном. В водоемах живут около 30 видов рыб: плотва, 
красноперка, карась, лещ, щука и другие. Они дают 
приют разнообразному комплексу водно-болотных 
птиц: уткам, журавлям, куликам, кряквам, камышевкам. 
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В зарослях прибрежных растений находятся и млеко-
питающие: водяная крыса, выдра, мышь. Населённые 
пункты стали обычным местонахождением ряда жи-
вотных: городская и сельская ласточки, воробьи, стри-
жи, галки, серые крысы, домашние мыши [12].

Историко-культурные ресурсы Харьковщины мож-
но классифицировать: 

памятники культовой и светской архитектуры;• 
археологические и этнографические памятники;• 
народные промыслы.• 

Таким образом, развитие сферы рекреационного 
обслуживания в области нуждается в более глубо-
ком рассмотрении проблем, связанных с исполь-
зованием рекреационных ресурсов, их развития и 
преумножения.

Традиционно в качестве рекреационных ресурсов 
называют, прежде всего, компоненты природного или 
культурного ландшафта; соответственно выделяются 
климатические, водные, гидроминеральные, лесные, 
горные, социально-культурные и другие ресурсы. В 
комплексе рекреационных ресурсов особое место за-
нимают историко-культурные ресурсы, представляю-
щие собой наследие прошлых эпох общественного 
развития [20, 28].

Харьковская область в плане рекреационных ре-
сурсов обладает рядом особенностей [6, 12, 20]:

занимает выгодное географическое положение для • 
жизни населения и хозяйственной деятельности и 
характеризуется большим разнообразием природ-
ных ресурсов;
равнинность территории и ее удобное транспортно-• 
географическое расположение являются бла-
гоприятными условиями для повышения ка-
чественных и количественных характеристик 
ресурсно-рекреационного потенциала области;
климат имеет все признаки умеренно континенталь-• 
ного. Вся территория области принадлежит к регио-
ну с достаточным увлажнением, что оказывает по-
ложительное влияние на рекреационный потенциал 
региона;
несмотря на то, что реки и озера широко использу-• 
ются для отдыха, они не удовлетворяют постоянно 
возрастающий спрос на этот вид природных ресур-
сов. Поэтому одним из существенных рекреацион-
ных ресурсов являются водохранилища, сравнимые 
по своему значению с рекреационными ресурсами 
морей;
роль лесных ресурсов в рекреационном потенциале • 
области является весьма существенной, поскольку 
население области весьма велико и свою потреб-
ность в рекреации удовлетворяет в большинстве  
случаев за счет лесных массивов. Эта тенденция 
объясняется и отсутствием достаточного количе-
ства иных рекреационных ресурсов, кроме лесных 
и водных; 
историко-культурные ресурсы характеризуются • 
разнообразностью: памятники культовой и светской 
архитектуры, археологические и этнографические 
памятники.

Проанализировав имеющиеся в Харьковской обла-

сти ресурсы, можно сделать вывод, что она обладает 
мощным ресурсным потенциалом для развития рекре-
ационного комплекса на территории области. Для это-
го необходимо не только проводить исследования на 
предмет рекреационно-ресурсного потенциала, но и 
привлекать спонсоров для восстановления и построй-
ки рекреационных комплексов. Учитывая специфику 
региона, большое скопление промышленных пред-
приятий, одним из наиболее перспективных путей 
является стимулирование со стороны спонсирования 
данными предприятиями рекреационных комплексов, 
их материальной поддержки.

Выводы.
1. Одной из основ активного и пассивного отдыха в 

Украине являются рекреационные ресурсы. К ним 
относятся такие компоненты: географическое по-
ложение, рельеф, лесные массивы, минеральные 
воды, климат, курганы, водные пространства, рас-
тительность, животный мир, историко-культурные 
памятники и другие.

2. Рекреационные ресурсы Украины – это совокуп-
ность естественных и искусственных объектов и 
явлений, которые можно использовать для активно-
го и пассивного отдыха, туризма и лечения. 

3. Перспективы развития этих регионов, как рекреа-
ционных центров, весьма велики и основываются 
на особенностях природно-географического ха-
рактера: большое количество ценных минераль-
ных источников, живописные горные и низменные 
ландшафты привлекают в Украину сотни тысяч от-
дыхающих и туристов.

4. Основные курортологические ресурсы регионов 
– источники минеральных вод. Большое значение 
имеют и поверхностные воды рек, озер, искус-
ственных водоемов, хотя не все реки могут исполь-
зоваться для купания, водного туризма, спорта из-
за недостаточности глубины. Но все они создают 
неповторимую красоту прибрежных ландшафтов, 
поэтому необходимо делать ставку на ресурсные 
центры санаторно-лечебного типа.

5. Наряду с природно-георафическими ресурсами су-
ществуют историко-культурные ресурсы, имеющие 
определенную специфику: замки соединяют в себе 
монументально-архитектурные, археологические и 
музейно-коллекционные комплексы.

6. В основу развития регионов должна быть положе-
на идея природно-историко-этнографической ре-
креации, которая будет базироваться на создании 
рекреационной среды, на наиболее рациональном 
использовании территориального объединения 
естественных условий, ресурсов, исторических и 
архитектурных памятников.

7. Географическое расположение Украины, ре-
льеф, леса, минеральные воды, умеренно-
континентальный климат, многовековые традиции 
и самобытная культура многонационального на-
селения в комплексе создают уникальный рекреа-
ционный и социальный потенциал, на основе кото-
рого имеется перспектива постепенного развития 
санаторно-оздоровительного комплекса.
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Впровадження «Паспорту здоров’я»  
в навчальний процес підготовки  
фахівців з фізичного виховання

Захаріна Є. А.
Класичний приватний університет

Анотації:
Систематизувались показни-
ки фізичних якостей, фізичного 
здоров’я та фізичної підготовле-
ності студентів. Вносились отри-
мані дані в розроблений «Паспорт 
здоров’я», який був впровадже-
ний в навчальний процес викла-
дання дисципліни «Підвищення 
спортивної майстерності з обра-
ного виду спорту». Пропонували 
студентам аналізувати отриманні 
показники та заповнювати «Пас-
порт здоров’я» впродовж всього 
навчання.

Захарина Е.А. Внедрение «Паспорта здо-
ровья» в учебный процесс подготовки спе-
циалистов по физическому воспитанию. 
Систематизировались показатели физичес-
ких качеств, физического здоровья и физи-
ческой подготовленности студентов. Вноси-
лись полученные данные в разработанный 
«Паспорт здоровья», который был внедрен в 
учебный процесс преподавания дисциплины 
«Повышение спортивного мастерства по изб-
ранному виду спорта». Предлагали студен-
там анализировать полученные показатели 
и заполнять «Паспорт здоровья» на протяже-
нии всего обучения.

Zakharina E.A. The introduction of 
«The Passport of Health» in the edu-
cational process of the specialists 
of physical education. The physical 
quality dates, physical health indices, 
the student’s physical fitness were sys-
tematized. The data received were intro-
duced in the developed “The Passport of 
Health”, which was adapted to the edu-
cational process of the discipline “The 
rise of the sportsmanship of the selected 
sport”. The analysis of data was proposed 
to the students, as well as filling passport 
during the whole education process. 

Ключові слова:
студент, паспорт здоров’я, під-
вищення спортивної майстер-
ності, фізична підготовленість, 
рухові якості.

студент, паспорт здоровья, повышения 
спортивного мастерства, физическая по-
дготовленность, двигательные качества.

student, the passport of health, the rise 
of the sportsmanship, physical fitness, 
motorial qualities.

Вступ.1

Економічне та соціальне життя в Україні ставить 
високі вимоги до випускників навчальних закладів. 
Концепція підготовки висококваліфікованих фахівців 
з фізичної культури та спорту передбачає поєднання 
різних видів діяльності студентів, таких як навчаль-
на, наукова та спортивна [6]. Разом із професійними 
вимогами до спеціаліста ставляться конкретні вимо-
ги стосовно фізичної підготовленості, особливо до 
студентів спеціальності «Фізичне виховання», де на-
вчальні заняття сполучаються з регулярними трену-
ваннями.

Основне завдання спортивної підготовки студентів 
– придбання та збільшення запасу рухових навичок 
досвіду; підвищення рівня спортивної майстерності, 
формування навичок самоконтролю на заняттях. Стан 
спортивної підготовки студентів інститутів фізичної 
культури завжди був предметом уваги та суперечли-
вих оцінок. З одного боку, імена видатних спортсменів 
– вихованців інституту фізичної культури – створю-
ють відповідний імідж нашій освіті, сприяють між-
народному визнанню наших дипломів і встановленню 
творчих контактів із закордонними вузами. З іншого 
боку – є велика кількість студентів, що не прагнуть 
до підвищення спортивної майстерності, недостатньо 
розуміючи його значимість в успішному оволодінні 
професійною діяльністю [2, 8].

На сучасному етапі впровадження у вищих на-
вчальних закладах кредитно-модульної системи орга-
нізації навчально-виховного процесу, неможливе без 
модернізації професійної підготовки фахівців фізичної 
культури та спорту. Ідеї Болонського процесу вимага-
ють іншого підходу до формування навчальних планів 
і програм для спортивно-педагогічних дисциплін, а та-
кож об’єктивного педагогічного контролю за результа-
тами навчальних досягнень тих, хто навчається [4, 6]. 

© Захаріна Є. А., 2011 

Майбутня педагогічна діяльність учителя фізичної 
культури ставить підвищені вимоги до особистості 
фахівця, особливо до його спортивної підготовки, що 
здійснюється в курсі підвищення спортивної майстер-
ності (ПСМ). Завдяки цьому курсу студент має мож-
ливість обрати спортивну спеціалізацію, підвищити 
рівень спортивної кваліфікації, а також одночасно ово-
лодіти сучасними технологіями планування й управ-
ління навчально-тренувальним процесом, організаці-
єю проведення змагань, методикою суддівства тощо. 
До вимог, згідно діючих навчальних планів і програм, 
включаються теоретичні, методичні та організаційні 
питання з виставленням заліку та здачі іспиту [2]. 

Проблема підвищення спортивної майстерності 
студентів багато аспектна та пов'язана з безліччю фак-
торів різного порядку:

специфікою виду спорту (вікові межі спортивного • 
росту, наявність висококваліфікованих тренерів, 
особливості матеріально-технічної бази та ін.);
особливостями життєдіяльності студента (труднощі • 
поєднання спортивних занять із навчальними, ба-
жання або необхідність поєднувати навчання з ро-
ботою та ін.);
недостатністю моральних і матеріальних стимулів;• 
труднощами з необхідним фінансуванням спортив-• 
них занять [2, 6]. 

В умовах вищої школи принципово важлива робо-
та по активізації кожного студента у відношенні свого 
фізичного розвитку, реальної участі в різноманітних 
формах фізкультурно-спортивної діяльності, підви-
щенню спортивної майстерності.

Дослідження виконано відповідно теми 
«Теоретико-методичні заходи фізичного виховання та 
фізичної реабілітації різних груп населення» Зведено-
го плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту на 2007-2011 рр.
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягала в систематизації, узагаль-

ненні та проведенні аналізу динаміки показників фі-
зичних якостей, фізичного здоров’я, фізичної підго-
товленості студентів.  

Методи і організація дослідження: аналіз і уза-
гальнення даних науково-методичної літератури; пе-
дагогічне спостереження, педагогічне тестування. 

Результати дослідження.
В Класичному приватному університеті м. Запо-

ріжжя здійснюється підготовка бакалаврів з напряму 
«Фізичне виховання». Так, дисципліна «Підвищення 
спортивної майстерності з обраного виду спорту» 
включена до навчального плану вибіркової частини 
підготовки фахівців з фізичного виховання продовж 
чотирьох років навчання та повинна впливати на про-
цес підвищення фізичної підготовленість студентів.

Метою навчальної дисципліни є освоєння 
професійно-важливих знань, вмінь та навичок в про-
веденні та побудові тренувальних занять з обрано-
го виду спорту. Задачами дисципліни «Підвищення 
спортивної майстерності» є: удосконалення спортив-
них досягнень з обраного виду спорту під час тре-
нувальних занять; прийняття участі в проведенні та 
підготуванні змагань з обраного виду спорту; знання 
правил змагань. 

За підсумками вивчення дисципліни «Підвищен-
ня спортивної майстерності» студент повинен знати: 
техніку обраного виду спорту, засоби і методи спор-
тивного тренування; правила змагань та особливості 
їх підготовки та проведення; склад суддівської колегії 
з обраного виду спорту; обов’язки суддів. 

Студент повинен вміти самостійно проводити 
навчально-тренувальні заняття, здійснювати практич-
не суддівство змагань з обраного виду спорту, викону-
ючи різні функції суддівської бригади, організовувати 
і проводити свята і змагання з обраного виду спорту. 
Придбані вміння і навички студенти вдосконалюють, 
під час проходження тренерської практики 

Так для оптимізації навчального процесу та отри-
мання зворотного зв'язку викладачами дисципліни 
«Підвищення спортивної майстерності» було запро-
поновано та впроваджено ведення студентами «Пас-
порту здоров’я». Це необхідно для систематизації, 
узагальнення та аналізу динаміки показників розвитку 
кондиційних фізичних якостей, фізичного здоров’я, 
фізичної підготовленості студентів та внесення корек-
тив в тренувальну програму. Викладачам це дозволяє 
легко комбінувати і аналізувати різноманітну інфор-
мацію. 

«Паспорт» заповнюється студентом на першому 
курсі на початку навчального року та розрахований 
на весь період навчання. Наприкінці кожного семе-
стру та наприкінці навчального року студент здає 
«Паспорт» викладачеві для перевірки інформації про 
антропометричні, морфологічні дані, результати ви-
конаних тестів.

Ми включили такі антропометричні та морфо-
логічні показники [5], як: зріст тіла; вага тіла; ваго-
ростовий індекс Кетлє; обхват грудної клітини вимі-

рювали в трьох станах: при максимальному вдиху, в 
період паузи й при максимальному видиху; частота 
сердечних скорочень; артеріальний тиск; 

На основі вихідних даних АД й ЧСС пропонуємо 
розраховувати різні індекси, які характеризують функ-
ціональний стан серцево-судинної системи: 
1. Коефіцієнт економізації кровообігу (КЭК), в 

якості додаткової оцінки функціонування серцево-
судинної системи. 

2. Індекс Кердо – для характеристики викиду крові 
міокардом.

3. Адаптаційний потенціал (АП) системи кровообігу 
визначається за методикою Баєвського Р.М.
Також ми вважаємо потрібним додати такі показ-

ники, які характеризують стан дихальної системи: 
проба Штанге; проба Генчі; показник життєвої ємкос-
ті легень. Для оцінки фізичної працездатності засто-
совували функціональну пробу Руф’є. Метод заснова-
ний на урахуванні частоти пульсу, зареєстрованої на 
різних етапах відновлення після відносно невеликих 
навантажень.

Також ми використовувати експрес оцінку здоров’я 
за методикою Г.Л. Апанасенко [1]. Для аналізу показ-
ників ми пропонували студентам заповнювати «Пас-
порт здоров’я» у форму таблиці за семестрами, дані 
необхідно вносити щомісяця (табл. 1).

В «Паспорт» входять ряд стандартних традицій-
них тестів і оцінні шкали, передбачені Державною 
програмою з фізичної культури для вузів (2000р.): біг 
на 100 м (для оцінювання швидкості); біг на 3000 м 
– юнаки на 2000 м – дівчата (для оцінювання витрива-
лості); згинання й розгинання рук в упорі, лежачи на 
підлозі (кількість разів), вис на зігнутих руках, підні-
мання та опускання тулуба в сід з положення лежачи 
на спині протягом 1 хв.; підтягування на перекладині 
(для оцінювання сили у юнаків); човниковий біг 4х9 
м; біг 100 м, с; стрибок у довжину з місця, см [3]. 

Для більш детального аналізу динаміки показни-
ків отриманих продовж чотирьох років, ми пропо-
нуємо студентам четвертого курсу строїти графіки 
за кожним показником окремо. Наводимо приклад на 
рисунку 1.

Додатково в перелік тестів нами включена методи-
ка для оцінювання гнучкості – нахил вперед з поло-
ження сидячи на підлозі та викрут гімнастичної палки 
(гнучкість в плечових суглобах). Використання цих 
тестових методик зумовлено необхідністю експери-
ментальної перевірки на практиці.

Щодо розширення контролю за фізичною підго-
товленістю студентів ми додали наступні тести: 

стрибки на скалці: • 
а) максимальна кількість часу (загальна витрива-

лість); 
б) кількість стрибків за 1 хв. (швидкість);

кидки набивного м’яча на відстань;• 
тест на рівновагу «Фламінго» (для визначення ста-• 
тичної рівноваги).

Важливим показником захворюваності студентів 
є число медичних довідок тимчасової непрацездат-
ності. Захворюваність вивчалася за числом звертань 
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Таблиця 1
Приклад заповнювання «Паспорту здоров’я»

Показники 
1 семестр

вересень жовтень листопад грудень
Довжина тіла, см 173,0 173,0 173,0 173,0
Маса тіла, кг 64,0 64,0 63,0 62,0
Індекс Кетлє, г •см-1

ЧСС у спокої, уд. хв-1 72 70 70 69
АТ, сист, мм рт. ст. 115 115 110 110
АТ, диаст. мм. рт. ст. 70 75 70 70
ЖЕЛ, мл 3800 3900 3900 4000
Проба Штанге, с 90 95 97 98
Проба Генчі, с 35 35 37 38

Проба Руф'є: 
Р – ЧСС у спокої за 15 с 18 17 17 16
Р – ЧСС після 30 присідань за 15 с 27 28 26 27
Р – ЧСС через 45 с після 30 присідань за 15 с 20 22 21 23
Індекс «Руф'є», ум. од 6 6,8 5,6 6,4
Проба Штанге, с 95,0 95,0 93,0 93,0
Проба Генчі, с 35,0 39,0 40,0 41,0
Індекс Кердо, ум. од 0,9 0,9 0,9 1
КЕК, ум. од 3500 3500 3600 3600
Експрес оцінка здоров’я, бали 5,0 5,0 5,0 4,0
АП Баєвського Р.М., бали 1,994 1,994 1,994 1,994
Біг 3000 м (чол.) хв., с 12,0 11,9 12,0 11,7
Біг 2000 м (жін.) хв., с
Кистьова динамометрія, кг 54 56 56 54
Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів 44 46 46 48
Піднімання в сід за 1 хв., раз 53 55 55 57
Вис на зігнутих руках, с 50 55 54 57
Стрибки на скалці, хв., с 5,1 4,8 5,2 5,3
Стрибки на скалці, за 1 хв., раз 95 101 104 110
Кидки набивного м’яча, м 6 6,5 7 7,2
Тест «Фламінго», с 54 50 53 52
Стрибок у довжину з місця, см 241 240 244 243
Біг на 100 м, с 13,6 13,5 13,7 13,4
Човниковий біг 4х9 м, с 9,1 9,0 8,9 9,1
Нахили тулуба вперед з положення сидячи, см 16 16 18 18
Викрут гімнастичної палки, см 47 47 46 46

Захворюваність: 
Частота, раз 1 - - -
Тяжкість, кількість днів 5 - - -
Клас захворювання 8 - - -
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за медичною допомогою (враховувалась кількість го-
стрих захворювань).

У студентів з'явилася можливість щомісяця само-
стійно або за допомогою викладача тестувати свої 
фізичні якості та фіксувати особисті результати для 
контролю за зміною показників своєї фізичної під-
готовленості. Інформація обговорюється викладачем 
в індивідуальних бесідах зі студентом для виявлення 
причин, що заважають йому поліпшити фізичну під-
готовленість.

Використання «Паспорту здоров’я» у навчальному 
процесі з дисципліни «Підвищення спортивної май-
стерності з обраного виду спорту» виявило позитивну 
динаміку показників фізичної підготовленості у сту-
дентів всіх курсів.

Висновки.
«Паспорт здоров’я» може бути засобом інформа-

ційного забезпечення не тільки в навчальному про-
цесі з дисципліни «Підвищення спортивної майстер-
ності». Також дає можливість керувати процесом 
фізичного виховання у вищому навчальному закладі, 
тому що впровадження «Паспорту здоров’я» дозволяє 
здійснювати контроль за фізичною підготовленістю та 
станом здоров’я студентів всіх спеціальностей. Відпо-
відно до матеріально-технічної бази вищого навчаль-
ного закладу, кваліфікації викладачів кафедр можливо 
вносити корективи в показники «Паспорту здоров’я».

Перспективи подальших досліджень полягають 
в розробці та впровадженні електронних «Паспортів 
здоров’я» в навчальний процес з дисциплін «Підви-
щення спортивної майстерності з обраного виду спор-
ту» та «Фізичне виховання».
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Рис. 1. Результати підтягування на перекладині
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Корекція та розвиток психомоторної функції глухих дітей 
молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор

Івахненко А.А.
Класичний приватний університет

Анотації:
Розглянуто проблему корекції та 
розвитку психомоторної сфери 
глухих дітей молодшого шкільно-
го віку засобами фізичного вихо-
вання, зокрема рухливими іграми. 
Наведено аналіз публікацій на-
уковців щодо проблеми розвитку 
психомоторної функції глухих ді-
тей в теорії і практиці корекційної 
роботи. Теоретично обґрунтовано 
значення рухливих ігор як ефек-
тивного засобу розвитку пси-
хомоторної сфери глухих учнів 
молодших класів. Встановлено 
необхідність застосування спеці-
ально адаптованих рухливих ігор 
у процесі корекційно-педагогічної 
роботи з глухими дітьми молод-
шого шкільного віку. Представле-
но педагогічні спостереження за 
особливостями ігрової діяльності 
глухих дітей 1-4 класів.

Ивахненко А.А. Коррекция и развитие 
психомоторной функции глухих детей 
младшего школьного возраста средства-
ми подвижных игр. Рассмотрена проблема 
коррекции и развития психомоторной сферы 
глухих детей младшего школьного возраста 
средствами физического воспитания, в част-
ности подвижными играми. Приведен анализ 
публикаций научных работников относитель-
но проблемы развития психомоторной функ-
ции глухих детей в теории и практике коррек-
ционной работы. Теоретически обосновано 
значение подвижных игр как эффективного 
средства развития психомоторной сферы 
глухих учеников младших классов. Установ-
лена необходимость применения специаль-
но адаптированных подвижных игр в про-
цессе коррекционно-педагогической работы 
с глухими детьми младшего школьного воз-
раста. Представлены педагогические наблю-
дения за особенностями игровой деятель-
ности глухих детей 1-4 классов.

Іvahnenko A.A. Correction and develop-
ment of psychomotor function of deaf 
children of midchildhood by facilities 
of mobile games. The problem of cor-
rection and development of psychomotor 
sphere of deaf children of midchildhood is 
considered by facilities of physical educa-
tion, in particular by mobile games. The 
analysis of publications of research work-
ers is resulted in relation to the problem 
of development of psychomotor function 
of deaf children in a theory and practice 
of correction work. In theory is grounded 
value of mobile games as effective mean 
of development of psychomotor sphere 
of deaf lower boys. The necessity of ap-
plication of the specially adapted mobile 
games is set in the process of correction-
pedagogical work with the deaf children 
of midchildhood. The pedagogical looking 
is presented after the features of playing 
activity of deaf children of 1-4 classes.

Ключові слова:
психомоторика, розвиток, рухливі 
ігри, глухота, молодші школярі.

психомоторика, развитие, подвижные 
игры, глухота, младшие школьники.

psychomotor function, development, mo-
bile games, deafness, junior schoolboys.

Вступ.1
У сучасному світовому освітньому просторі 

визначаються тенденції щодо переосмислення 
пріоритетів загальнолюдських цінностей, оновлення 
і гуманізації процесу навчання. Демократизація 
суспільства, що відбувається в Україні, зумовлює 
необхідність суттєвих змін у процесі освіти, в тому 
числі і спеціальної. Про це свідчить низка державних 
документів: Державна національна програма «Освіта» 
(«Україна XXI століття»), Національна доктрина 
розвитку освіти України у XXI столітті, урядова 
програма «Діти України», Закони України «Про 
виховання дітей та молоді», «Про освіту», «Про охорону 
дитинства» та ін. У них наголошується про необхідність 
удосконалення системи освіти дітей з особливостями 
психофізичного розвитку, забезпечення їх повноцінної 
життєдіяльності, соціального захисту, оптимальних 
умов для максимальної фізичної, психологічної і 
соціально-трудової реабілітації.

Певною мірою цьому сприяють дослідження 
провідних вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі 
корекційної педагогіки і психології (Бондар В.І., 
Засенко В.В., Козленко М.П., Колупаєва А.А., 
Малафєєв М.М., Солнцева Л.І., Синьов В.М., 
Тарасун В.В., Хохліна О.П., Шеремет М.К. та ін.), 
які спонукають до наукового обґрунтування новітніх 
технологій спеціального та інклюзивного навчання 
дітей з особливостями психофізичного розвитку, до 
виявлення умов, що забезпечать цим дітям максимальну 
можливу психофізичну реабілітацію та повноцінну 
адаптацію у соціумі.

Значний внесок у дослідження проблем розвитку, 
навчання і виховання дітей з вадами слуху зробили такі 
вчені як: Р.Д. Бабенкова, Н.Г. Байкіна, В.В. Дзюрич, 
О.П. Гозова, В.В. Засенко, І.М. Ляхова, Н.А. Рау, 
Б.В. Сермєєв, Л.І. Фомічова, М.К. Шеремет, Ж.І. Шиф, 

© Івахненко А.А., 2011

М.Д. Ярмаченко та ін. Вони відзначають, що ураження 
слуху призводять до цілої низки вторинних порушень і 
насамперед до затримки мовленнєвого розвитку, пізна-
вальних процесів, що зумовлює особливості психомо-
торної сфери зазначеної категорії дітей.

Незважаючи на значущість вирішення проблем 
корекції психофізичних вад розвитку глухих дітей, їх 
соціальної реабілітації, вони й досі залишаються недо-
статньо вирішеними в теорії та практиці корекційної 
педагогіки. Практика роботи з фізичного виховання 
глухих школярів початкової ланки навчання показала, 
що корекції психомоторної сфери цих дітей засобами 
рухливих ігор не приділяється належної уваги. Аналіз 
сучасних науково-методичних робіт, які розглядають 
загальні питання навчання і виховання даної нозоло-
гічної групи дітей, показав, що недостатня увага приді-
ляється питанням відбору, організації та впливу рухли-
вих ігор на розвиток психомоторної сфери й вольових 
якостей глухих дітей молодшого шкільного віку. Запро-
поновані рухливі ігри, що входять у шкільну програму 
фізичного виховання даної категорії дітей, не відбива-
ють психофізичний характер їх розвитку, що свідчить 
про їх не адаптованість відповідно до спеціальних ви-
мог роботи з цими дітьми. Разом з тим, відомо, що цим 
дітям у подальшому доводиться зустрічатись зі значни-
ми життєвими труднощами, подолання яких потребує 
від них необхідної психічної та фізичної підготовки, 
що і може здійснюватися в процесі занять рухливими 
іграми, які відповідають психофізичному розвитку глу-
хих школярів, їх інтелекту і накопиченим навичкам.

Крім того, на думку Г.Л. Виготської, існує двобіч-
ний зв’язок між ігровою діяльністю та мовленням. З 
одного боку, мовлення розвивається й активізується під 
час гри, а з другого – сама ігрова діяльність перетво-
рюється під впливом розвитку мовлення [1]. Але труд-
нощі навчання глухих дітей цьому виду діяльності по-
лягають у тому, що можливість керівництва рухливими 
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іграми за допомогою мовлення значно обмежена.
Виходячи з того, що ігрова діяльність глухих дітей 

домінує практично до закінчення початкової школи 
необхідно розробити спеціально адаптовані зміст та 
методику застосування рухливих ігор у корекційно-
розвивальному процесі з фізичного виховання даної ка-
тегорії дітей. Це дозволить покращити психомоторний 
розвиток глухих учнів молодших класів, виховувати 
у них низку вольових якостей, що у подальшому буде 
сприяти інтеграції цих дітей у соціум, поліпшить їх тру-
дову адаптацію до умов сучасного виробництва, що по-
стійно змінюється, надасть можливість найбільш повно 
реалізувати себе як особистість. Саме потреба у цьому, 
а також оптимізація процесу їх фізичного виховання зу-
мовлює актуальність теми нашого дослідження.

Тема дослідження входить до плану науково-
дослідних робіт Класичного приватного університету 
і Міністерства освіти і науки України («Теоретико-
методичні засади фізичного виховання і фізичної реа-
білітації різних груп населення» № державної реєстра-
ції – 01070004193); пов’язана з реалізацією Державної 
національної програми «Освіта» («Україна XXI століт-
тя»), Національної доктрини розвитку освіти України 
у XXI столітті.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: психолого-педагогічне та 

медико-біологічне обґрунтування використання рухли-
вих ігор для корекції та розвитку психомоторної сфери 
глухих дітей молодшого шкільного віку під час занять 
фізичною культурою у спеціальних закладах освіти.

Завдання дослідження:
1. Проаналізувати стан проблеми розвитку 

психомоторної функції глухих дітей в теорії і 
практиці корекційної роботи.

2. Проаналізувати загальну та психолого-педагогічну 
літературу з теорії й практиці застосування рух-
ливих ігор та визначити їх значення у корекційно-
педагогічній роботі з глухими дітьми молодшого 
шкільного віку.

3. Теоретично обґрунтувати значення рухливих ігор 
як засобу корекції та розвитку психомоторної сфери 
глухих учнів молодших класів.
Методи дослідження: для розв’язання поставлених 

завдань нами застосовувалися теоретичні (вивчення й 
аналіз науково-методичної літератури, навчальних про-
грам і нормативних документів з навчально-виховної 
роботи у спеціальній школі, узагальнення психолого-
педагогічного досвіду з проблеми дослідження) та емпі-
ричні (педагогічні спостереження) методи дослідження.

Результати дослідження.
Фізичне виховання дітей з порушеннями слуху має 

свої специфічні особливості, зумовлені слуховою не-
достатністю та станом функціональних можливостей 
організму [5]. Крім вади слуху і, як наслідок, недостат-
нього розвитку мовлення у цих дітей спостерігається 
цілий комплекс вторинних відхилень у фізичному та 
психічному здоров’ї. Результати проведених дослі-
джень вказують на деякі порушення діяльності серцево-
судинної системи глухих дітей. Порушення мовленнє-
вого дихання призводить до зниження функціональних 
показників дихальної системи: життєвої ємності леге-
нів, екскурсії грудної клітини тощо. Проведені дослі-
дження стану опорно-рухового апарату у дітей з вада-
ми слуху визначили різні функціональні відхилення: 

сутулість, деформація стоп, асиметрію плечей [6]. Для 
глухих дітей характерним є також загальне ослаблен-
ня організму, слабке соматичне здоров’я. Патологічні 
процеси, які розгортаються в наслідок хвороби, ви-
кликають у дітей з вадами слуху комплекси психічної 
неповноцінності, які характеризуються тривогою, па-
сивністю, чи, навпаки, – егоцентризмом, агресією [5]. 
Наукові дослідження з’ясували своєрідність моторики 
глухих дітей. У них спостерігається порушення коорди-
наційної точності рухів, низький рівень розвитку про-
сторової орієнтації, динамічної та статичної рівноваги, 
уповільнену швидкість виконання рухових дій, віднос-
ну сповільненість оволодіння руховими навичками [2, 
5]. Для глухих дітей також є характерним відставання у 
фізичному розвитку відчуючих одноліток.

Виходячи з цих особливостей метою фізичного ви-
ховання у спеціальних закладах має бути максимально 
можливий розвиток життєздатності дитини, корекція 
фізичного стану та рухових порушень, розвинення 
психомоторних здібностей глухих дітей, які мають 
стійкі відхилення у стані здоров’я. Також необхідним 
має бути формування у дітей свідомого ставлення до 
фізичної активності й потреби систематично займатися 
фізичними вправами і вести здоровий спосіб життя.

Специфічними завданнями фізичного виховання 
при глухоті є розвиток таких психомоторних характе-
ристик, як просторова орієнтація, раціональний роз-
поділ м’язових зусиль, здатність до м’язового розсла-
блення, почуття часу, почуття ритму, рухової пам’яті, 
швидкості рухових реакцій тощо. Відставання цих ха-
рактеристик у глухих дітей в першу чергу пов’язано з 
вадами слуху та зниженням вестибулярної функції. Ще 
І.М. Сєченов вказував, що сприйняття часу здійсню-
ється за рахунок м’язових зусиль й слуху [4]. Корекція 
психомоторної сфери у дітей з вадами слуху покращить 
кінестетичний контроль, тобто вміння визначити свої 
м’язові зусилля та їх регулювання. Ці аспекти дуже 
важливі для соціальної й трудової адаптації дітей даної 
категорії, а також для правильної самооцінки та само-
реалізації в цілому. Професор В.С. Фарфель відзначав, 
що вміння регулювати темп рухів в багатьох фізичних 
вправах та трудових актах полягає в основі ритмічності 
рухового процесу та дозволяє найбільш доцільно роз-
поділяти свої зусилля у часі, віддалити час настання 
втоми, домогтись більш економічних умов праці, най-
більшої точності рухів [6].

З приходом глухої дитини до спеціальної школи і 
початком систематичного навчання цілком виправда-
ною є концентрація уваги педагогів на пізнавальному 
розвитку дітей. Але пізнавальні здібності (мислення, 
сприйняття, представлення) дитини, а тим більш глухої 
дитини, невірно розглядати поза контекстом рухового 
розвитку. Розвиток мислення найяскравіше проявля-
ється в діяльності. І.М. Сєченов писав “Мислення руху 
має величезне значення для розвитку діяльності мозку. 
Так при скорочені м’язів у кору головного мозку над-
ходить потік нервових імпульсів, і підвищується тонус, 
сприйнятливість до засвоєння інформації. Тобто опти-
мізація рухової активності дітей є запорукою нормаль-
ного розумового й фізичного розвитку” [5].

Організація навчально-виховної роботи у спеціаль-
них закладах зумовлює проведення додаткових занять 
з дітьми для проведення корекційної роботи з метою 
розвитку слухового сприйняття та формування мов-
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лення. Це сприяє зниженню рухливості дітей, що при-
зводить до розвитку у них гіподинамії та інших нега-
тивних наслідків. Цю проблему ускладнює відсутність 
належної кількості спеціальної навчально-методичної 
літератури по фізичному вихованню дітей з вадами 
слуху, тому педагогам буває важко підібрати зміст за-
нять та методичних прийомів, здійснити корекційну 
роботу тощо. Крім цього уроки фізичної культури не 
можуть цілковито компенсувати дефіцит рухової ак-
тивності глухих школярів головним чином через низь-
ку моторну щільність тому, що багато навчального часу 
приділяється поясненню матеріалу. Педагогічні дослі-
дження свідчать, що під час занять не відбувається ці-
леспрямований розвиток здібностей, а основна увага 
зосереджується на навчанні та вдосконалені техніки 
видів спорту. Однак відомо, що без достатнього трену-
вання аеробних і анаеробних можливостей організму, 
розвитку швидкісно-силових здібностей й витривалос-
ті не можна поліпшити функціональний стан, фізичну 
підготовленість і фізичний розвиток [3].

З огляду на це необхідно внести корективи щодо 
проведення фізкультурних занять для підвищення 
фізкультурно-спортивної активності дітей та їх заці-
кавленості.

Молодший шкільний вік є важливим етапом в роз-
витку та становленні особистості. Тому дослідження 
й вивчення особливостей психомоторики молодших 
школярів з вадами слуху, корекція психомоторних по-
рушень, які виникли внаслідок дефекту, – є актуальним 
завданням. Це надасть можливість правильно будувати 
та здійснювати процес фізичного виховання, а також 
використовувати ефективні засоби фізичного вихован-
ня, адаптовані до цього контингенту дітей.

Дослідження й педагогічні спостереження показали, 
що найефективнішими засобами розвитку рухових якос-
тей та покращення психоемоційного стану дітей молод-
шого шкільного віку є рухливі ігри [4]. Гра є першим й 
основним видом спілкування дитини з навколишнім се-
редовищем. Під час рухливих ігор, діти засвоюють жит-
тєво необхідні рухливі навички, вміння, а також розви-
вають морально-вольові якості. Спілкування з іншими 
дітьми підчас спільної ігрової діяльності є необхідними 
умовами проявлення і розвитку здібностей дитини. Ба-
гато вчених приходять до висновку, що гра як структур-
на модель поведінки дитини, є засобом оволодіння нею 
навколишньої дійсності і підготовки до її перетворення 
[4]. Отже, для дітей ігри – це їх безпосереднє життя, а 
педагог за допомогою ігор розвиває у своїх вихованців 
пізнавальні, психомоторні здібності та фізичні якості.

Дитина з вадами слуху та наслідками цього дефекту 
теж пізнає навколишній світ через гру так само, як і 
нормально розвинута. Гра для глухої дитини не менш 
бажана ніж для дітей зі збереженим слухом. Але не-
зважаючи на важливість використання рухливих ігор в 
процесі навчання та виховання дітей з вадами слуху в 
спеціальних закладах не приділяється цьому належної 
уваги. Серед багатьох причин цієї проблеми є і відсут-
ність вільного часу на ігри після занять, недостатність 
часу відведеного на них під час фізкультурних занять, 
майже цілковита відсутність методичної літератури, а 
також не адаптованість традиційних рухливих ігор до 
використання у школах глухих. Інколи зустрічається 
свідоме ігнорування рухливих ігор, незацікавленість у 
розвитку психомоторної сфери дітей.

Ігрова діяльність глухих дітей дещо відрізняється від 
їх однолітків зі збереженим слухом. Протягом педагогіч-
них спостережень за глухими учнями молодших класів 
під час проведення рухливих ігор на заняттях фізичним 
вихованням ми побачили наступні особливості:

школярі грають в ігри, які їм добре відомі на про-• 
тязі достатньо тривалого часу, не менш емоційно й 
достатньо охоче, що не спостерігається у здорових 
однолітків при використані одноманітного набору 
ігр на заняттях. Тобто присутня стереотипність по-
ведінки.
протягом гри діти дуже педантично притримуються • 
правил гри, як вони їх зрозуміли.
якщо гра передбачає самостійні дії граючих спосте-• 
рігається елемент наслідування дій за більш актив-
ними дітьми.
протягом гри та після неї, навіть якщо її зміст не пе-• 
редбачає групові дії (кожен грає сам за себе), школярі 
дуже прискіпливо виправляють помилки один одно-
го.
під час естафет, коли один з граючих виконує завдан-• 
ня, останні ні в якому разі не чекають своєї черги в 
вихідному положенні у колоні, більшість навіть дуже 
емоційно супроводжує гравця протягом виконання 
вправ.
при невдалих спробах виконання якогось елементу • 
гри чи естафети дитина, як правило, дуже засмучу-
ється, особливо коли вчитель вказує на помилки й 
неправильне виконання. Ці переживання більш емо-
ційно забарвлені ніж у школярів звичайних шкіл.

Всі ці особливості ігрової діяльності напевно мож-
на пояснити недостатньо розвинутою уявою, обмеже-
ними можливостями спілкування та особливостями 
психіки глухої дитини.

Таким чином, усе вищезазначене дозволяє зробити 
висновки про те, що рухливі ігри мають бути дійовим 
засобом психомоторного розвитку глухої дитини та по-
кращення її пізнавальних здібностей. Про необхідність 
розробки спеціальних ігор, адаптованих до потреб та 
здібностей глухої дитини. А також, про актуальність 
проведення подальших наукових досліджень щодо 
впливу засобів фізичного виховання на корекцію та 
розвиток психомоторної сфери глухих дітей початкової 
ланки навчання.
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Динаміка основних показників життєдіяльності  
дітей з церебральним паралічем  

під дією методів фізичної реабілітації
1Казакова С.М., 1Казаков Є.О., 2Чорна Т.Г., 2Можейко Т.В. 

1Запорізький національний університет, економіко-гуманітарний факультет в м. Мелітополі 
2Центр соціальної реабілітації дітей –інвалідів Мелітопольської міської ради Запорізької області 

Анотації:
Показано, що комплексна про-
грама фізичної реабілітації по-
кращує процес формування ру-
хових здібностей та сенсорних 
систем у дітей, страждаючих на 
церебральний параліч. У експе-
рименті приймали участь 38 клі-
єнтів у віці раннього дитинства 
(Центр соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів м. Мелітополя). 
Доведено, що застосування інди-
відуальних комплексних програм 
з фізичної реабілітації збільшило 
рухову активність дітей на 20-
25%, гостроту зору на 45-50%, 
слуху – 20-25%, тактильну чут-
ливість – на 10-15%. Розроблені 
рекомендації для батьків дітей 
цієї нозології.

Казакова С.М., Казаков Е.О., Чорная Т.Г., 
Можейко Т.В. Динамика основных по-
казателей жизнедеятельности детей с 
церебральным параличом под действием 
методов физической реабилитации. Пока-
зано, что комплексная программа физической 
реабилитации улучшает процесс формирова-
ния двигательных способностей и сенсорных 
систем у детей, страдающих церебральным 
параличом. В эксперименте принимали учас-
тие 38 клиентов в возрасте раннего детства 
(Центр социальной реабилитации детей-
инвалидов г. Мелитополя). Доказано, что при-
менение индивидуальных комплексных про-
грамм физической реабилитации увеличили 
двигательную активность детей на 20-25%, 
остроту зрения на 45-50%, слуха – 20-25%, 
тактильную чувствительность – на 10-15%. 
Разработаны рекомендации для родителей 
детей этой нозологии.

Kazakova S.M., Kazakov E.O., Chor-
naya T.G., Mozheiko T.V. Dynamics of 
the basic indexes of vital functions of 
children with a cerebral paralysis un-
der the action of methods of physical 
rehabilitation. It is shown that the com-
plex program of physical rehabilitation 
improves the process of forming motor 
abilities and sensory systems for chil-
dren, suffering a cerebral paralysis. The 
experiment involved 38 clients between 
the ages of early childhood (Center of so-
cial rehabilitation of disabled children of 
Melitopol). Proved that the use complex 
individual physical rehabilitation programs 
have increased the motor activity of chil-
dren by 20-25%, visual acuity in 45-50% 
hearing loss – 20-25%, tactile sensitivity 
– 10-15%. The recommendations for par-
ents of children in this nosology.
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Вступ.1

В більшості країн світу проблема реабілітації 
дітей-інвалідів – одна з ключових у реалізації 
державних соціальних програм. Згідно сучасних 
уявлень, реабілітаційний процес потрібно розглядати 
як системний, комплексний, багатокомпонентний 
та багаторівневий вплив на пацієнта. Тому, перед 
медико-біологічною, соціальною, психологічною 
науками стоїть задача не лише у розробці нових 
реабілітаційних технологій, а й у необхідності 
створення цілісного реабілітаційного простору, всі 
фактори якого були б направлені на компенсацію 
розладів, які є в організмі, оптимізацію особистісного 
та соціального функціонування пацієнтів [5].

Дитячий церебральний параліч – це важке 
захворювання нервової системи, яке нерідко 
призводить до інвалідності. За останні роки воно 
стало одним з найпоширеніших захворювань нервової 
системи у дітей. В середньому 6 з 1000 новонароджених 
страждають церебральним паралічем (від 5 до 9 в 
різних регіонах країни) [3, 5].

Виділяють 5 форм цього захворювання: спастична 
диплегія, подвійна гемиплегія, гемипаретична, гіпер-
кінетична та атонічно-астатична [1]. Для всіх форм 
характерні рухові порушення рефлекторного характе-
ру. Рухи можливі, але вони не управляються дитиною. 
Присутні компенсаторні рухи і руховий стереотип, по-
рушена координація, підвищений м’язовий тонус [7]. 

Методів відновлювального лікування для дітей 
з церебральним паралічем на сьогодні дуже багато. 
Але різноманітні підходи, тактика та методика реа-
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білітаційних програм не завжди дозволяють досяг-
нути високої ефективності лікування, що зумовлено 
значними порушеннями нервової системи при цьому 
захворюванні. Тому, поряд з проблемою збільшення 
ефективності відновлювального лікування при ДЦП 
завжди є актуальна проблема психолого-педагогічної 
корекції, розвитку особистості дитини та її соціальної 
адаптації. Всі ці вимоги можна задовольнити лише у 
державних центрах реабілітації дітей-інвалідів, які 
мають фахівців з педагогіки та психології, фізреабілі-
тологів, соціальних працівників, оснащених сучасни-
ми технічними засобами, що дозволяють комплексно 
проводити всі види реабілітації.

Виходячи з вищесказаного, дослідження з впли-
ву фізреабілітаційних програм на динаміку розвитку 
опорно-рухового та сенсорного апарату дітей з цере-
бральним паралічем є доволі актуальними.

Тема виконувалась у рамках програми: педагогічні 
та медико-біологічні аспекти життєдіяльності людини 
в реальних умовах зовнішнього середовища та мож-
ливості корекції психосоматичного здоров’я. ДРН 
№0102U007830. 

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

тоди комплексної реабілітації дітей-інвалідів, хворих 
на церебральний параліч, розкрити вплив методів фі-
зичної реабілітації на розвиток рухових і сенсорних 
здібностей у дітей з ЦП. Для виконання мети були по-
ставлені наступні задачі:
1) дослідити методи реабілітації дітей з церебральним 

паралічем в Центрі соціальної реабілітації дітей-
інвалідів;

2) оцінити динаміку розвитку рухових навичок, сен-
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сорних систем до і після реабілітаційних дій.
Для виконання мети та задач дослідження вико-

ристовувались наступні методи:
теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової • 
літератури за останні 10 років;
експериментальні методи за методиками [2, 7].• 

Дослідницька частина роботи виконувалася в Цен-
трі соціальної реабілітації дітей-інвалідів м. Меліто-
поля. В обстеженнях взяло участь 38 дітей у віці ран-
нього дитинства (2-4 роки). 

Комплексна реабілітаційна програма включала в 
себе: Лікувальну фізичну культуру [2], яка проводи-
лася щодня протягом декількох місяців, курси масажу 
[1], вертикалізації дитини в динамічному параподіу-
мі, лікувальне плавання [4], заняття на багатофунк-
ціональному реабілітаційному обладнанні «Альма», 
заняття в сенсорній кімнаті та малювання [5].

Результати дослідження.
Фізичне виховання дітей з церебральним пара-

лічем відрізняється своєрідністю. Специфічні осо-
бливості розвитку моторики дітей з ЦП вимагають 
розробки методів і прийомів їх фізичного виховання 
[2]. Процес постановки тіла людини у вертикальному 
положенні контролюється складною системою різних 
функціональних систем головного і спинного мозку, 
що розвиваються поступово. Угасання тонічних і ста-
новлення настановних рефлексів відбувається у визна-
чений термін і з визначеною послідовністю, причому 
в дітей з  церебральним паралічем ці терміни значно 
затримані [4].

Параподій – вид стабілізуючого ортезу з великою 
основою (конструкція для підтримки тіла, контролю-
вання рухів). Цей пристрій призначено для пацієнтів, 
страждаючих паралічем нижніх кінцівок та тулуба [6]. 

Заняття в положенні стоячи в динамічному пара-
подіумі дозволили поступово підготувати опорно-
руховий апарат дитини до несення вертикального 
навантаження, для мобілізації контрактур нижніх 
суглобів та виконання загально-розвиваючих вправ, 
дихальної гімнастики. 

Наявність  багатофункціонального реабілітаційного 
обладнання «Альма» у Центрі, допомогло розкрити нові 
можливості в заняттях з ЛФК та реабілітації дітей. 

Вправи, які проводились на знаряддях: сухий ба-
сейн, «Гральний лабіринт»,   килимок «Топ-топ», 
тренажер «Перекотиполе», набивні сенсорні м’ячі, 
дозволили покращити тактильну чутливість, стиму-
лювали пропріорецептори, сприяли розвитку фізич-
них якостей, вплинули на розслаблення гіпертонуса 
м’язів, сприяли збільшенню рухливості хребта і су-
глобів, верхніх і нижніх кінцівок.

Заняття лікувальним плаванням  сприяли вгасан-
ню патологічних тонічних рефлексів і становлен-
ню настановних, поліпшили гемодинаміку в м'язах, 
збільшили обсяг активних рухів та зміцнили опорно-
руховий апарат.

Навчання дитини різним руховим навичкам, таким 
як повзання, повороти, утримання прямої спини при 
сидінні, вставання, присідання, різні переступання у 
воді були сполучені з безпосереднім мовним емоцій-

ним контактом з дитиною. Тобто, крім рухових задач 
дитині пред'являлися вимоги для стимуляції мовної 
активності.

Аналіз отриманих результатів (рис.1) показує, що 
дані заходи покращили моторику дітей, особливо 
кінцівок. Так, у вересні 2009 року після реабілітації, 
рух кінцівок збільшився на 5-7%, у січні – на 7- 9%, у 
травні – на 9-10%. А взагалі за 2009 рік, коли діти про-
йшли тричі курс реабілітації, то рухливість верхніх та 
нижніх кінцівок збільшилась з даними до реабілітації 
на 12,5% (p<0,01).

За 2010 рік ці діти також пройшли тричі курс 
реабілітації завдяки цьому збільшилась рухливість  
кінцівок в порівнянні з 2009 роком на 20-25% 
(р>0,05).

 Порівняння цього показника у дітей з ЦП до 
та після проходження реабілітації у Центрі дають 
можливість зробити висновок, що постійна спланована 
реабілітація дітей дозволяє збільшити рухливість  
кінцівок майже у 2 рази. 

Для розвитку у дітей з церебральним паралічем в 
Центрі широко використовуються сенсорні кімнати і 
сенсорні стимулюючі прилади.

Корекційно-реабілітаційні заняття в сенсорній 
кімнаті направлені на: нормалізацію порушеного 
м’язового тонусу (зниження тонусу, зменшення 
спастичності м’язів), зняття психічної і емоційної 
напруги, стимуляції всіх сенсорних процесів, розвитку 
мови і корекції мовних порушень, розвитку загальної 
і дрібною моторики і корекції рухових порушень. 

Сенсорна кімната дала можливість подавати стимули 
різної модальності – зорової, слухової, тактильної 
– і використовувати цю стимуляцію тривалий час. 
Поєднання музики, кольору, запахів надавали різну дію 
на психічний і емоційний стан дитини – тонізуючи, 
стимулюючи, зміцнюючи, поновлюючи, заспокоюючи, 
розслабляючи. В умовах сенсорної кімнати 
використовувався масований потік інформації на різні 
аналізатори. Спостереження за розвитком тактильної 
чутливості у дітей з церебральним паралічем при роботі 
в сенсорній кімнаті показало, що у них поступово 
розвивалося поняття про тверді і м’які предмети, 
шорсткі і гладкі, які можна відчувати. Вправи, що 
проводилися в сенсорній кімнаті дозволили не тільки 
розвивати тактильну чутливість, але і моторику кистей 
і пальців рук. 

Наші дослідження також показали, що 
використовування сенсорних кімнат у лікуванні дітей 
з ЦП дуже ефективні для розвитку зорових, слухових, 
тактильних аналізаторів. 

Визначення гостроти зору (рис.2) показало, що 
до експерименту у дітей в основному цей показник 
коливався в межах 0,14-0,16 (D), після експерименту 
даний показник збільшився і досяг рівня 0,30±0,01 
(р<0,01), тобто покращився на половину. 

Переважна більшість дітей з ЦП до початку на-
вчання малюванню знаходилася на найнижчому рівні 
образотворчої діяльності. Їх графічна діяльність но-
сила характер дообразотворчого черкання. Тому діти 
на первинному етапі навчання потребували:
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Рис. 1. Зміни показників рухової активності

Рис. 2. Зміна гостроти зору у дітей з церебральним паралічем
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виховання інтересу до ізодіятельності, збагачення 
уявлень про предмети зображення, формування нави-
чок аналізу предметів, що зображуються, освоєння 
площини листа паперу; 

формування правильного захоплення і утриман-
ня олівця в кисті, засвоєння найпростіших технічних 
прийомів зображення (закрашення площини листа, 
проведення прямих ліній в заданому напрямі, мочан-
ня пензлика і т.д.). 

Наші дослідження (рис.3) показали, що заняття з 
малювання у більшості дітей сприяли кращому розви-
тку їх моторики, сенсорних систем, пізнанню навко-
лишнього світу, а значить і адекватної поведінки. 

Висновки.
Отримані результати показали, що застосування 

індивідуальних комплексних програм з фізичної ре-
абілітації дітей, які використовуються в Центрі до-
зволили поліпшити стан здоров'я дітей, збільшили 
їх рухову активність на 20-25%, розвиток сенсорних 
систем, а саме гостроту зору на 45-50%, слуху – 20-
25%, тактильну чутливість на 10-15%. Рекомендовано 
батькам дітей з церебральним паралічем проходити 
постійно курси реабілітації в Центрі, який обладна-
ний всіма технічними засобами та має спеціалістів з 
досвідом роботи з дітьми, хворими на дане захворю-
вання.

Перспективи дослідження. Розробити методи і 
удосконалити засоби фізичної реабілітації дітей, які 
страждають на церебральний параліч, щодо набуття 
ними необхідних рухових та сенсорних навичок для 
адаптації у соціумі.
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Особливості музичного супроводу  
на уроках фізичної культури  

з використанням комплексів аеробіки в школі
Калініченко О.М.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Розглянуто заняття фізичної 
культури з елементами ае-
робіки, які проводилися під 
музичний супровід. В екс-
перименті приймали участь 
517 школярів з різних класів 
різних навчальних закладів. 
Доведено, що музика пози-
тивно впливає на психоемо-
ційний стан дітей шкільного 
віку, підвищує працездатність 
і створює фон для відпочинку, 
а також може радувати і жури-
ти, збуджувати і заспокоювати 
дитину.

Калиниченко Е.Н. Особенности музыкаль-
ного сопровождения на уроках физиче-
ской культуры с использованием комплек-
сов аэробики в школе. Рассмотрено занятия 
физической культуры с элементами аэроби-
ки, которые проводились под музыкальное 
сопровождение. В эксперименте принимали 
участие 517 школьников из разных классов 
различных учебных заведений города Харь-
кова. Доказано, что музыка положительно 
влияет на психоэмоциональное состояние 
детей школьного возраста, повышает работо-
способность и создает фон для отдыха, а так-
же может радовать и печалить, возбуждать и 
успокаивать ребенка.

Kalinichenko E.N. Features of musical ac-
companiment on the lessons of physical 
culture with the use of complexes of aero-
bics at school. Reading of physical culture 
is considered with the elements of aerobics, 
which was conducted under musical ac-
companiment. In an experiment 517 school-
boys took part from the different classes of 
different educational establishments. It is 
well-proven that music positively influences 
on the psycoemotional state of children of 
school age, promotes a capacity and creates 
a background for rest, and also can make 
happy and sadden, excite and calm a child.

Ключові слова:
особливості, музичний супро-
від, комплекси аеробіки, урок 
фізичної культури, школа.

особенности, музыкальное сопровожде-
ние, комплексы аэробики, урок физической 
культуры, школа.

features, musical accompaniment, complex-
es of aerobics, lesson of physical culture, 
school.

Вступ.1

Аеробіка – один з провідних засобів естетичного 
виховання школярів, оскільки в ній широко 
використовується музичний супровід [4]. Дитяча 
аеробіка – тема серйозна і багатогранна: професійний 
вчитель, дитячий інструктор повинні володіти 
основами педагогіки, психології, фізіології дитячого 
віку і просто бути масовиком-витівником. Мистецтво 
танцю близьке дітям, вони із захопленням займаються 
хореографією, аеробікою, присвячуючи цьому багато 
особистого часу.

У школі на уроках фізичної культурі в розділі 
«Гімнастика» виконуються аеробні, ритмічні вправи, 
серії з них, а також спеціально складені комплекси 
для розвитку фізичних якостей. Комплекси аеробіки 
складаються із сложнокоордінационних вправ, 
основних базових кроків, що виконуються під музику 
потоковим, потоково-серійним способом [3, 6, 7]. 
Потоковий спосіб характеризується безперервним 
виконанням рухів без зупинка і пауз, що дозволяє 
підвищити моторну щільність занять [10]. При 
виконанні кожної вправи необхідно красиво тримати 
голову, тулуб, руки, ноги, що сприяє формуванню 
правильної постави [4].

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає у виявленні 

особливостей використання музичного супроводу 
в комплексах аеробіки на уроках фізичної культури 
школярів.

Завдання дослідження:
1. Розвиток музичності: відчувати настрій музики, її 

характер і вміст; розвиток музичного слуху, відчуття 
ритму, розвиток музичної пам’яті. 

2. Розвиток рухових якостей і умінь: спритність, 
точність, координація рухів; гнучкість і 
пластичність, правильна постава, красива хода; 
орієнтування в просторі.

© Калініченко О.М., 2011

3. Розвиток творчих здібностей: потреба самовира-
ження в рухах під музику; комунікативних якостей; 
творча уява і фантазія; імпровізація. 

4. Розвиток і тренування психічних процесів: уміння 
виражати емоції в міміці і пантоміміке; виховувати 
увагу, пам’ять, мислення.
Основні прийоми і методи у навчанні дітей різного 

шкільного віку на уроках фізичної культури: 
1. Метод показу. 
2. Словесний метод. 
3. Імпровізаційний метод. 
4. Метод ілюстративної наочності. 
5. Ігровий метод.  
6. Концентричний метод.

Об’єктом дослідження були учні молодших, 
середніх та старших класів загальноосвітніх шкіл 
Комінтернівського та Московського районів міста 
Харкова.

Результати дослідження.
Музика як жоден інший засіб може впливати на 

настрій, створювати його. Всі музичні твори можна 
умовно розділити на: активізуючи; тонізуючі; що 
розслабляють; заспокійливі. В заняття фізичної 
культури учням різних класів і різних шкіл вводилися 
комплекси аеробіки під музичний супровід. Тому 
для фізкультурних занять з аеробіки в різних класах 
використовували різноманітну музику згідно віку 
дітей та їх інтересів, згідно змісту та завдання уроку 
фізичної культури. Всього в дослідженні брали участь 
517 учнів (хлопчиків та дівчаток) з різних навчальних 
закладів міста Харкова. 

Рухаючись відповідно до ходу музики, дитина 
одночасно сприймає і звуковисотні рухи, тобто 
мелодію-тему у зв’язку з усіма виразними засобами. 
Отже, сприймаючи виразність музичного ритму, 
дитина цілісно сприймає музичний твір і не може не 
реагувати на дію всіх взаємозв’язаних засобів музичної 
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виразності, доступних для відтворення в русі. Деякі з 
цих засобів можуть бути особливо яскраво передані в 
русі. Наприклад, різна швидкість і зміна темпу музики, 
природно викликає бажання змінити і темп руху. Діти 
добре сприймають сильні долі, передають в ходьбі і 
оплесками ритмічний малюнок мелодії. Зміна форми 
твору (марш, танець), його фраз, пропозицій і частин 
викликає у дітей бажання внести аналогічні зміни 
і в рухи. В русі дитина передає емоційний характер 
музичного твору. 

Для поєднання рухів з музикою, окрім ритмічних 
акцентів, велике значення має темп музичного твору. 
Він насамперед впливає на інтенсивність виконання 
вправ аеробіки. Як відомо, у музиці існує шість різних 
темпів, які визначаються відповідною кількістю 
музичних звуків (акцентів), що рахуються за певний 
відрізок часу (табл. 1). Окрім знань музичних 
властивостей необхідно вміти поєднувати музику з 
різноманітними рухами, підбирати музичний супровід 
до окремих вправ, танцювальних зв’язок, комбінацій, 
до кожного блоку заняття. 

Музика в комплексах аеробіки займає одне з цен-
тральних місць. Тому слід навчити дітей красиво ру-
хатися. Але для того, щоб це вийшло, треба вибрати 
дуже красиву музику, виховати культуру руху на кра-
щих зразках музичної творчості. В процесі досліджен-
ня було виявлено наступне: 
• Для комплексів аеробіки необхідно підбирати 

музичні супроводи в пісенно-танцювальному 
жанрі, легкого естрадного характеру, з акцентом на 
дитячі, вітчизняні твори. Дітям молодшого і серед-
нього шкільного віку рекомендуються музичні тво-
ри з простою мелодією і чітким ритмом, а для стар-
шого шкільного віку – твори з багатою мелодією і 
складним ритмом.  

• Для молодших школярів краще використовува-
ти образно-танцювальні композиції, що мають 
цілеспрямовану і завершену дію, у вигляді ігор або 
без них. 

• Для школярів середнього і старшого шкільного віку 
уроки аеробіки краще проводити на основі сучас-
них, танцювальних композицій і рухів з викори-
станням нетрадиційних видів гімнастики, включаю-
чи степ-платформи, фітболи (великі м'ячі), гантелі, 
амортизатори, ленти, тощо. 
Урок фізичної культури традиційно мав три части-

ни: підготовчу, основну і заключну. Основна частина 
була розділена на танцювальну і ігрову. Танцюваль-
на частина була опануванням техніки танцювальних 
елементів аеробіки і її комбінацій. Вона вимагала від 
учнів зосередженості, уваги і приводила до досить іс-
тотного не лише фізичного, але і психічного стомлен-
ня. Підтримати інтерес протягом заняття удавалося за 
допомогою ігрової частини. Вона так само вимагала 
певного рівня уваги, але тут знижувалися вимоги до 
точності рухів. 

Використання елементів пантоміми і акторської 
майстерності дають можливість перемкнутися на робо-
ту, не що вимагає зосередження на зовнішньому об'єкті, 
а у великій мірі на внутрішніх відчуттях. Тому в уроки 

фізичної культури було включено елементи пантоміми 
і акторської майстерності, що підвищило інтерес учнів 
до занять, внесло різноманітність, зарядило великим 
ентузіазмом, а це, у свою чергу, посприяло самовира-
женню і самоствердженню особистості дитини. 

Музичний темп в підготовчій частині уроку був 
120 ударів за хвилину, а в основній – досяг 140-150 
уд/хв, в заключній частині використовувалася повіль-
на фонова музика. Танцювальна частина займала 20 
хвилин, ігрова – 10, підготовча – 10 і заключна – 5 
хвилин. 

На уроках фізичної культури зовсім не використо-
вувалася важка, руйнівна і не відповідна шкільному 
віку музика (у вигляді хауса, рока, техно), а буда взята 
творча музика (в першу чергу, народна і класична) [2, 
5, 6, 9]. Найбільш поширеними музичними творами 
для комплексів аеробіки підбиралися танцювальні ме-
лодії в найрізноманітнішій обробці та аранжуванні. В 
комплексах аеробіки характер мелодії має бути: весе-
лим; ліричним; урочистим; героїчним і т. д. Основни-
ми ознаками танцювальної музики є: чіткий акцент 
сильної долі в мелодії; повторність ритмів; квадратна 
будова (на 8 рахунків).

Завдання музичного супроводу в комплексах аеро-
біки на уроках фізичної культури: 
1. Регулювати психологічний і емоційний стан, забез-

печувати увагу, виховання, пам'ять, зберігати висо-
ку працездатність, створювати бадьорість і настрої 
дітей. 

2. Розвивати відчуття ритму у дітей. 
3. Підвищувати фізіологічну дію комплексів аеробіки 

на дитячий організм.
4. Сприяти естетичному вихованню і культурі 

поведінки, впливати колективно і одночасно. 
5. Полегшити роботу викладача фізичної культури, 

вести рахунок при виконанні вправ аеробіки, за-
лишити більше часу для зауважень і виправлень 
техніки рухів. 
При підборі музичного супроводу для комплексів 

аеробіки бралося на увагу: врахування вікових осо-
бливостей і підготовленості учнів; визначення на слух 
музичного розміру будь-якого твору; вчасне подання 
команд на початку руху і в кінці по закінченню комп-
лексів аеробіки. 

На уроках фізичної культури музичний супровід 
допомагає виконати вправи з більшою амплітудою, 
чітко і з гарним настроєм [9]. 

Висновки. 
Доказано, що музика підвищує якість виконання 

рухів – виразність, ритмічність, координацію, фор-
мує у школярів активне творче сприйняття музики, 
здатність отримувати справжню естетичну насолоду 
від контакту з музикою і уміння виразити її вміст в 
рухах. 

Встановлено, що музика позитивно впливає на 
психоемоційний стан дітей шкільного віку. Музичний 
супровід може радувати і журити, збуджувати і  заспо-
коювати дитину.

Доведено, що музика підвищує працездатність ді-
тей на уроках і створює фон для відпочинку.
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Подальший напрямок досліджень стосовно все-
бічного розвитку дітей шкільного віку повинен бути 
зосереджений на питанні фізичного розвитку та фі-
зичної підготовленості під дією різних видів аеробі-
ки: степ-аеробіки, фітбол-аеробіки, аква-аеробіки та 
інших.  
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Таблиця 1
Темп музичного твору

№ 
з/п Темп музичного 

твору

Кількість 
музичних 
акцентів
за 1хв.

Методичні рекомендації щодо 
застосування вправ

Частини заняття
(блоки)

 1 Повільний 40 – 60 Вправи на рівновагу, вправи на 
розслаблення, дихальні вправи Заключна (ІІ заминка)

 2
Нижче  
середнього 
(помірний)

60 – 90
Вправи на розтягнення, силові 

вправи, почергові напруження та 
розслаблення м’язів

Підготовча (попередній 
стретчинг), основна (силовий 
блок), заключна (ІІ заминка)

 3 Середній 90 – 110 Аеробні вправи (базові, вправи 
на розучування), силові вправи

Підготовча (І аеробна роз-
минка), основна (аеробний і 

силовий блок)

 4 Вище  
середнього 110 – 130 Базові вправи аеробіки, 

танцювальні рухи

Підготовча (І, ІІ аеробна роз-
минка), основна (ІІІ аеробна 

розминка, І заминка)

 5 Високий  
(швидкий) 130 – 160 Танцювальні рухи, кардіо-

аеробіка, циклічна аеробіки
Основна (ІІІ аеробна розмин-

ка,  аеробна вершина)

 6 Надвисокий 160 – 180 Кардіо-аеробіка, циклічна  
аеробіка Основна (аеробна вершина)
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Особливості технічної підготовленості  
легкоатлетів у естафетному бігу

Караулова С.І., Маркаданов Є.П.
Запорізький національний університет

Анотації:
Розглянуто питання щодо вдоско-
налення технічної майстерності 
легкоатлетів у естафеті 4х100 м. 
У дослідженні прийняли участь 10 
спортсменів у віці 18-19 років. На 
основі даних аналізу передового 
тренерського досвіду в підготовці 
естафетних команд було розро-
блено інформативні критерії оцінки 
технічної підготовленості спортсме-
нів в естафетному бігу. Доведено, 
що використання даних критеріїв 
оцінки технічної майстерності легко-
атлетів дозволило якісніше оцінити 
результативність тренувального і 
змагального процесу в річному ци-
клі підготовки.

Караулова С.И., Маркаданов Е.П. Осо-
бенности технической подготовлен-
ности легкоатлетов в эстафетном беге. 
Рассмотрены вопросы совершенствования 
технического мастерства легкоатлетов в 
эстафете 4х100 м. В исследовании при-
няли участие 10 спортсменов в возрасте 
18-19 лет. На основе данных анализа пе-
редового тренерского опыта в подготовке 
эстафетных команд были разработаны 
информативные критерии оценки техни-
ческой подготовленности спортсменов в 
эстафетном беге. Показано, что использо-
вание данных критериев оценки техничес-
кого мастерства легкоатлетов позволило 
качественно оценить результативность 
тренировочного и соревновательного про-
цесса в годичном цикле подготовки.

Karaulova S.I., Markadanov E.Р. The 
features of technical preparedness 
of athletes in a relay-race. Considered 
the questions about perfection of techni-
cal skills of athletes in relay race 4х100 
m. In research taken part 10 sportsmen 
in age 18-19 years. Based on data analy-
sis advanced coaching experience in the 
preparation of relay race teams that have 
been developed informative criteria esti-
mate of technical preparations sports-
man in relay race. Shown that the use 
of these criteria of assessing technical 
skills of athletes allowed to qualitatively 
assess effectiveness of training and 
competitive process in the annual cycle 
of preparation.

Ключові слова:
естафетний біг, технічна 
підготовленість, легкоатлети 18-
19 років, тренувальний процес.

эстафетный бег, техническая подго-
товленность, легкоатлеты 18-19 лет, 
тренировочный процесс.

a relay-race, technical preparedness, 
athletes 18-19 years, the training pro-
cess.

Вступ.1

Естафетній біг 4 х 100 м на сьогодні є єдиним ко-
мандним видом легкої атлетики, в якому кожен учас-
ник пробігає відведений йому етап, а результат і місце 
команди визначається за часом, який було показано 
всіма учасниками естафети. Перемога в змаганні зале-
жить від уміння кожного спортсмена, що представляє 
квартет, поєднувати високу швидкість бігу, передачу 
і прийом естафетної палички з найменшими витрата-
ми часу. Не можна не відзначити, що естафетний біг є 
не тільки одним з найбільш емоційних, захоплюючих 
змагань для учасників, але і видовищним для уболі-
вальників. Чималу роль, окрім рівня підготовленості 
кожного учасника, уміння швидко бігти і передавати 
естафетну паличку, тут має злагодженість дій всіх 
спортсменів команди, їх психічна сумісність, технічна 
і тактична майстерність [1, 2, 3].

Аналіз літературних джерел з даної проблеми до-
зволив встановити, що в даний час в теорії спортивно-
го тренування склалася достатньо стійка думка щодо 
основних принципів, засобів і методів організації 
систематичних занять різними видами спорту. Разом з 
тим, спостереження і аналіз тренувального процесу ві-
тчизняних спринтерів показали, що естафетному бігу 
відводиться надзвичайно мало часу і місця, а багато 
фахівців не повною мірою знайомі з методикою під-
готовки естафетних команд [4, 5]. Все це свідчить про 
слабку методичну підготовленість тренерів, інформо-
ваність в питаннях, що стосуються як вдосконалення 
технічної майстерності спортсменів, так і організації 
підготовки естафетних команд різного рівня.

Робота виконана згідно з планом НДР кафедри олім-
пійського та професійного спорту факультету фізично-
го виховання Запорізького національного університету 
“Особливості тренування спортсменів різної кваліфі-
кації і спеціалізації з олімпійських видів спорту”.

© Караулова С.І., Маркаданов Є.П., 2011

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження була розробка і експеримен-

тальне обґрунтування критеріїв оцінки технічної май-
стерності спортсменів 18-19 років у естафетному бігу 
у тренувальному процесі річного циклу підготовки.

Результати дослідження.
Для визначення найбільш інформативних крите-

ріїв оцінки технічної майстерності спортсменів 18-
19 років в естафеті 4х100 м в умовах тренувальної і 
змагальної діяльності було проаналізовано передовий 
тренерський досвід в підготовці естафетних команд в 
бігу 4х100м, також вивчалися щоденники спортсме-
нів, тренерів, проводилися бесіди з фахівцями, ви-
вчення спеціальної науково-методичної літератури. У 
дослідженні взяло участь 10 легкоатлетів у віці 18-19 
років. Стаж занять легкою атлетикою складав від 5 до 
7 років. Всі випробовувані мали перший спортивний 
розряд і звання КМС. Загальна кількість тренуваль-
них занять складала 6 разів на тиждень.

Для отримання об’єктивнішої інформації про 
ефективність розроблених критеріїв оцінки техніч-
ної майстерності спортсменів був проведений метод 
контрольних тестів:

Час різниці входу в “зону передачі” того, що при-• 
ймає і передає естафетну паличку (с).
Місце подачі команди для прийому естафетної па-• 
лички (м).
Тривалість процесу передачі – від моменту відве-• 
дення руки (або від моменту подачі команди “оп”) 
до завершення передачі-прийому естафетної палич-
ки. У даному тесті можна визначати час, швидкість, 
метри або кількість бігових кроків для того, що при-
ймає і передає.
Час знаходження естафетної палички в “зоні переда-• 
чі” (с). Інтегральний критерій технічної майстерності 
в естафетному бігу оцінює те, як відбувалася взаємо-
дія з партнером при передачі естафетної палички.
Місце передачі естафетної палички (м).• 
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Динаміка часу бігу того, що приймає на 30-ти ме-
тровій стартовій дистанції (10 м “зони розгону” + 10 м 
“зони передачі” + 10 м “зони передачі”, с). Даний кри-
терій дозволяє детально простежити за тим, як розга-
няється спортсмен, а також за процесом його взаємодії 
з партнером в “зоні передачі”. Тут необхідно звернути 
увагу на те, що час пробіжки 10-ти метрових відрізків 
повинен поліпшуватися від відрізка до відрізка. Якщо 
цього не відбувається, то причина в тому, що є техніч-
ні погрішності при взаємодії в “зоні передачі”.

Час бігу спортсмена на відрізках 0-90 м (для пер-
шого етапу – від початку лінії до початку “зони пе-
редачі”; для спортсменів, що приймають естафетну 
паличку на 2, 3 і 4 етапах – від закінчення “зони пере-
дачі” до середини “зони передачі” наступного етапу. 

Даний критерій (90 м) дозволяє оцінити індивіду-
альні швидкісні здібності бігуна, без урахування вза-
ємодії з партнером в “зоні передачі” (тобто чистий час 
спринтера на своєму етапі).

Час пробіжки того, що передає останніх 10 метрів 
етапу перед входом в “зону передачі” (даний критерій 
оцінює рівень швидкісної витривалості учасника ес-
тафетного бігу).

Час бігу 100 м кожним спортсменом, що бере участь 
в естафетному бігу. Слід врахувати, що учасники 2-4 
етапів пробігають дану дистанцію з 20-метрового роз-
гону (10 м “зони розгону” + 10 м “зони передачі”).

Всі отримані в даній роботі результати були обро-
блені за допомогою методів математичної статистики.

Результати дослідження, на початковому етапі екс-
перименту дозволили виявити наступну ситуацію, щодо 
вивчених параметрів, які характеризують рівень техніч-
ної підготовленості легкоатлетів 18-19 років (табл. 1).

Як видно з даних, представлених в таблиці 1, час різ-
ниці входу в “зону передачі” того, що приймає і передає 
естафетну паличку склав 0,92±1,56 с. Даний показник ви-
значався для розрахунку величини “фори”, враховувався 
час пробіжки того, що передає останніх 25 м етапу (для 
першого етапу на дистанції 105 м, для другого і третього 
– 125 м) і час пробіжки приймаючим 25 м із старту. 

Подача команди того, що передає для прийому ес-
тафетної палички здійснилася на 11,5±2,01 м. Трива-

лість процесу передачі естафетної палички відбувала-
ся впродовж 3,5±1,22 м, тобто подача команди “оп” 
здійснювалася ще на безконтактній відстані. 

Час знаходження естафетної палички в «зоні пе-
редачі» склав 3,36±1,54 с, а сама передача естафетної 
палички здійснилася на 14,5±1,47 м. Для того, що про-
слідкувати як розганяється той, що приймає, а також 
за процесом його взаємодії з партнером у «зоні пере-
дачі» нами реєструвався час бігу того, що приймає на 
30-ти метровій стартовій дистанції (10 м «зони роз-
гону» + 10 м «зони передачі» + 10 м «зони передачі»), 
даний показник склав 5,01±1,03 с.

Показник, що характеризує індивідуальні швид-
кісні здібності бігунів, без урахування взаємодії з 
партнером в «зоні передачі», на кожному етапі еста-
фети склав відповідно – на 1-му етапі 10,77±1,54 с, на 
2-му етапі – 10,56±2,06 с, на 3-му етапі – 10,58±2,33 с, 
на 4-му етапі – 10,51±1,89 с. Слід вказати, що на 2-му, 
3-му і 4-му етапах біг кожного учасника естафети на 
дистанції 90 м здійснювався з ходу. 

Час пробіжки того, що передає, останніх 10 метрів 
кожного етапу перед входом в «зону передачі» склав 
1,78±1,24 с. Даний показник, характеризує рівень 
швидкісної витривалості учасників естафетного бігу, 
оскільки вже наголошувалося, довжина етапів в еста-
фетному бігу більше і максимально складає: 1-й етап 
– 110 м, 2-й і 3-й етапи – по 130 м, 4-й етап – 120 м.

На основі отриманих результатів були внесені 
деякі корективи в тренувальний процес легкоатлетів 
для вдосконалення їх технічної підготовленості в ес-
тафетному бігу. Особлива увага приділялась в трену-
ванні як підвищенню індивідуальних швидкісних по-
казників спортсменів, так і вдосконаленню технічної 
майстерності, а саме, злагодженості дій спортсменів в 
20-ти метровій «зоні передачі» на трьох етапах, вдо-
сконалення швидкої і точної передачі на максималь-
ній швидкості в «зоні передачі». 

Систематичні заняття естафетним бігом позитивним 
чином позначилися на рівні технічної підготовленості 
легкоатлетів, про що свідчили результати, зафіксовані 
нами в кінці експериментальних досліджень (табл. 2). 

Аналіз результатів представлених в таблиці 2 
дозволяє констатувати значний позитивний при-

Таблиця 1 
Показники, що характеризують рівень технічної підготовленості легкоатлетів 18-19 років,  

на початку експерименту (М±m)

Показники Результати
Час різниці входу в «зону передачі» того, що приймає і передає естафетну паличку (с) 0,92±1,56
Місце подачі команди для прийому естафетної палички (м) 11,5±2,01
Тривалість процесу передачі, м 3,5±1,22
Час знаходження естафетної палички в «зоні передачі» (с) 3,36±1,54
Місце передачі естафетної палички (м) 14,0±1,47

Час бігу того, що приймає на 30-ти метровій стартовій дистанції (10 м «зони розгону» + 
10 м «зони передачі» + 10 м «зони передачі», с) 5,01±1,03

Час бігу спортсмена на відрізках 0-90 м для кожного етапу окремо, с
1-й етап – 10,77±1,54
2-й етап – 10,56±2,06
3-й етап – 10,58±2,33
4-й етап – 10,51±1,89

Час пробіжки того, хто передає останніх 10 метрів етапу перед входом в «зону 
передачі», с 1,78±1,24
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ріст практично за всіма показниками, що вивча-
лись. 

Так спостерігалось значне поліпшення часу різни-
ці входу в «зону передачі» того, що приймає і передає 
естафетну паличку наприкінці експерименту (відпо-
відно 0,92±1,56 с на початку експерименту і 0,56±0,98 
с до закінчення експерименту, що визначило віднос-
ний приріст -39,1 %). Збільшилась відстань, на якій 
відбувалася подача команди для прийому естафетної 
палички (відповідно з 11,5±2,01 м до 13,5±1,10 м, що 
склало відносний приріст 17,4 %). Істотно зменшилась 
тривалість процесу передачі (відповідно з 3,5±1,22 м 
до 2,5±1,56 м, або зменшилася на -28,6 %). Так само 
покращав час знаходження естафетної палички в «зоні 
передачі» на -26,8 % і відстань, на якій здійснилась 
сама передача естафетної палички на 10,7 %. 

Аналогічна позитивна динаміка реєструвалася від-
носно показника, що характеризує час бігу того, що 
приймає на 30-ти метровій стартовій дистанції (відпо-
відно з 5,01±1,03 с до 4,12±1,70 с, або зменшився на 
-17,4 %), часу бігу спортсменів на відрізках 90 м для 
кожного етапу окремо, так на 1-му етапі час покращав 
на -2,1 %, на 2-му етапі – на -5,0 %, на 3-му етапі – на 
-5,6 % і на 4-му етапі – на -6,1 % м і відносно часу 
пробіжки тих, що передають, на останніх     10 метрів 
кожного етапу перед входом в «зону передачі» (від-
носний приріст склав -5,1 %). 

Поліпшення даних показників свідчить про підви-
щення індивідуальних швидкісних здібностей учасни-
ків естафетного бігу, що в свою чергу позитивно відо-
бражається на технічній підготовленості спортсменів. 
В цілому, можна констатувати, що розроблені критерії 
оцінки технічної майстерності спортсменів 18-19 ро-
ків в естафеті 4х100 м дозволили якісніше оцінювати 
рівень технічної підготовленості тих, що займаються, 
як в тренувальній, так і змагальній діяльності, і з ура-
хуванням отриманих результатів скоректувати процес 
підготовки. Таким чином, вдосконалення рівня техніч-
ної підготовленості сприяє оптимізації змагальної на-
дійності спортсменів, стабільності виконання найбільш 
складних технічних параметрів естафетного бігу 4х100 
м, що сприяє завоюванню медалей різного ґатунку. 

Висновки.
Аналіз літературних джерел дозволив встановити, 

що на даний час у теорії спортивного тренування в 
легкій атлетиці склалася достатньо єдина думка сто-
совно основних принципів, засобів та методів органі-
зації систематичних занять даним видом спорту. Разом 
з тим, спостереження тренувального процесу сприн-
терів показали, що технічній підготовці у тренуваль-
ному процесі естафетному бігу 4х100 м відводиться 
мало часу, а багато фахівців проводять підготовку в 
цьому виді легкої атлетики методичне невірно.

Для підвищення рівня технічної підготовленості 
було розроблено критерії оцінювання технічної май-
стерності спортсменів 18-19 років, застосування яких 
дозволило більш якісно оцінити результативність як 
тренувального, так і змагального процесу спортсме-
нів, які приймали участь у естафетному бігу 4х100 м.

Отримані в ході дослідження результати дають 
підставу рекомендувати розроблені критерії оціню-
вання технічної підготовленості спортсменів 18-19 
років для практичного використання у тренувальному 
процесі легкоатлетів.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вдосконалення технічної майстерності лег-
коатлетів у естафетному бігу.
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Таблиця 2 
Показники, що характеризують рівень технічної підготовленості легкоатлетів 18-19 років,  

наприкінці дослідження (М±m)

Показники Результати %
Час різниці входу в «зону передачі» того, що приймає і передає еста-
фетну паличку (с) 0,56±0,98 -39,1

Місце подачі команди для прийому естафетної палички (м) 13,5±1,10 17,4
Тривалість процесу передачі, м 2,5±1,56 -28,6
Час знаходження естафетної палички в «зоні передачі» (с) 2,46±1,41 -26,8
Місце передачі естафетної палички (м) 15,5±0,64 10,7
Час бігу того, що приймає на 30-ти метровій стартовій дистанції (10 м 
«зони розгону» + 10 м «зони передачі» + 10 м «зони передачі», с) 4,12±1,70 -17,8

Час бігу спортсмена на відрізках 
0-90 м для кожного етапу окремо, с

1-й етап – 10,54±1,14
2-й етап – 10,03±0,97
3-й етап – 9,99±1,47
4-й етап – 9,87±1,70

-2,1
-5,0
-5,6
-6,1

Час пробіжки того, що передає останніх 10 метрів етапу перед входом 
в «зону передачі», с 1,69±0,92 -5,1
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Програма комплексної реабілітації вагітних  
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Анотації:
Представлена комплексна реабі-
літаційна програма для вагітних 
з аліментарно-конституційним 
ожирінням у третьому триме-
стрі. Програма спрямована на 
зниження ваги тіла, підвищення 
компенсаторно-захисних реак-
цій організму вагітних і зниженню 
акушерського травматизму в по-
логах. У експерименті приймали 
участь 90 вагітних третього три-
местру з ожирінням І – ІІІ ступе-
ня, середнього репродуктивного 
віку. Розроблена і впроваджена 
програма передбачала викорис-
тання фізичної, психологічної та 
медичної реабілітації.  

Коваленко Т.Н., Лянной Ю.О., Жабчен-
ко И.А. Программа комплексной реаби-
литации беременных с алиментарно-
конституционным ожирением в третьем 
триместре. Представлена комплексная реа-
билитационная программа для беременных 
c алиментарно-конституционным ожирением 
в третьем триместре. Программа направлена 
на снижение веса тела, с целью повышения 
компенсаторно-защитных реакций организ-
ма беременных и снижению акушерского 
травматизма в родах. В эксперименте при-
нимали участие 90 беременных третьего три-
местра с ожирением I-ІІІ степени, среднего 
репродуктивного возраста. Разработанная и 
внедренная программа предусматривала ис-
пользование физической, психологической и 
медицинской реабилитации.

Kovalenko T.N., Lyannoy Y.O., Zhab-
chenko I.A. Program of complex re-
habilitation of pregnant with alimen-
tary-constitutional obesity in the third 
trimester. In the article is presented the 
complex rehabilitation program for preg-
nant with alimentary-constitutional obesity 
in the third trimester. The program is di-
rected on the decline of bodyweight, with 
the purpose of increase of scray-protec-
tive reactions of organism of pregnant and 
to the decline of obstetric traumatism in 
births. In an experiment took part 90 preg-
nant of the third trimester with obesity of 
I-III degree, middle genesial age. The de-
veloped and inculcated program foresaw 
the use of physical, psychological and 
medical rehabilitation. 

Ключові слова:
вагітні, ожиріння, в прави, ходь-
ба, прогулянки, харчування, ре-
лаксація, дихання, музикотера-
пія, реабілітація.

беременные, ожирение, упражнения, ходьба, 
прогулки, питание, релаксация, дыхание, 
музыкотерапия, реабилитация.

pregnant, obesity, exercises, walking, 
walks, feed, relaxation, breathing, musico-
therapy, rehabilitation.

Вступ.1

Ожиріння під час вагітності в останні роки набу-
ває все більшої актуальності. Зустрічається ожиріння 
у 20-30 % населення України, серед вагітних відсоток 
коливається у межах 10-24 % випадків від загально-
го числа вагітних. За кожні 10 років кількість людей, 
що мають надмірну вагу, збільшується в середньому 
на 10%. На ожиріння страждають 28 % мешканців 
міст та 22,3 % сільських мешканців. Серед населення 
України нормальна вага тіла спостерігається лише у 
44 % чоловіків та 25 % жінок [1, 2].

Ожиріння є важливим фактором ризику щодо 
розвитку найбільш розповсюджених захворювань 
серцево-судинної системи, діабету, та обумовлює 
зростання акушерської і перинатальної патології [5]. 
Серед найважливіших чинників порушення репро-
дуктивного здоров’я жінок є гіподинамія та незбалан-
соване харчування [3, 4].

Реабілітаційна підготовка вагітних з аліментарно-
конституційним ожирінням у третьому триместрі 
полягала у збалансованому механізмі оздоровчої дії 
фізичних вправ, дистанційної ходьби, дихальної гім-
настики, а також збалансованому харчуванні, які, у 
свою чергу, сприяють позитивному перебігу і закін-
ченню вагітності. 

Експериментальна програма комплексної реабілі-
тації базувалась на основних положеннях фізичного 
виховання з дотриманням рухових режимів. Фізичні 
вправи з дозованим фізичним навантаженням ґрунту-
валися на загальних принципах фізичної реабілітації. 
На сьогодні існує досить багато робіт вітчизняних та 
зарубіжних авторів, що вирішують проблеми вагіт-
них, висвітлюють деякі окремі питання реабілітації, 
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але вплив комплексного фізичного та психічного ви-
вчення стану здоров’я, питання причин розвитку ба-
гатьох акушерських ускладнень вагітних з ожирінням 
розроблені недостатньо, що підтверджує актуальність 
обраного напрямку дослідження. 

У сучасній лікувально-реабілітаційній практиці 
недостатньо приділяється увага жінкам впродовж ва-
гітності з ожирінням у жіночій консультації на етапі 
підготовки до пологів та відповідного забезпечення і 
надання ефективної реабілітаційної допомоги в ста-
ціонарі.

Робота виконана за планом НДР Державної устано-
ви «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН 
України» та за планом НДР Сумського державного пе-
дагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження. Розробити і впровадити у 

спеціалізовані лікувальні заклади для вагітних жі-
нок комплексну програму реабілітації, яка буде три-
вати впродовж усього третього триместру вагітності 
та перед пологами. Дану комплексну програму буде 
спрямовано на підвищення компенсаторно-захисних 
реакцій організму вагітної, на попередження дистрес 
плода та акушерського травматизму, зниження ваги 
тіла вагітної.

Організація та методи дослідження. Розробка та 
впровадження комплексної реабілітаційної програми 
відбувалося у відділенні патології вагітності і пологів 
Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства 
і гінекології НАМН України». Для дослідження було 
обрано середню вікову групу жінок репродуктивного 
віку, оскільки формування адаптаційних механізмів 
всіх функціональних систем відбувається до 21 року, 
а після 35 років розпочинається гормональна перебу-



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

80

дова в організмі жінок. Дослідження охопило 90 ва-
гітних (основна група) з аліментарно-конституційним 
ожирінням різних ступенів. Жінки основної групи 
були розподілені на дві підгрупи – експериментальну 
та порівняння, до кожної з яких увійшли по 45 жінок. 
За ступеням ожиріння розподіл вагітних у підгрупах 
відбувся наступним чином: до експериментальної під-
групи увійшли 18 (40 %) жінок із І ст. ожиріння, 14 
(31,1 %) жінок із ІІ ст. ожиріння та 13 (28,9 %) жінок 
із ІІІ ст. ожиріння. До підгрупи порівняння увійшли 
17 (37,8 %) жінок з І ст. ожиріння, 15 (33,3 %) жінок з 
ІІ ст. ожиріння, та 13 (28,9 %) жінок з ІІІ ст. ожиріння. 
Групи були репрезентативні.

Результати дослідження.
Комплексна реабілітація тематичних вагітних пе-

редбачали проводити фізичну реабілітацію (лікуваль-
на фізична культура, дозована ходьба, ранкова гігієніч-
на гімнастика в сполученні з дихальними вправами), 
психологічну реабілітацію (релаксація у поєднанні з 
музикотерапією), медичну реабілітацію з урахуван-
ням збалансованого харчування.

Комплекс реабілітаційних заходів був спрямований 
на послідовне включення у тренування групи м’язів, 
що беруть активну участь у процесі виношування ва-
гітності та під час пологів. Комплекс фізичних вправ 
у ІІІ триместрі розподілявся на три періоди. Перший 
терміном від 33 до 34 тижнів вагітності, другий – від 
35 до 36 тижнів, третій – від 37 тижнів і до пологів. 

Перший період характеризується швидким ростом 
плода, значним збільшенням розмірів матки та її ваги. 
Центр тяжіння тіла вагітної зміщується, збільшується 
поперековий лордоз, голова та плечі незначно відхи-
ляються назад. Зростає навантаження на довгі м’язи 
спини. 

Другий період характеризується подальшим вну-
трішньоутробним ростом плода. Дно матки до 36 тиж-
нів вагітності сягає реберної дуги, обмежує рух діа-
фрагми, утруднює подих. 

У третьому періоді завершується внутрішньоу-
тробний розвиток  та рост плода. 

Експериментальна програма комплексної реабілі-
тації базувалась на основних положеннях фізичного 
виховання з дотриманням рухових режимів. Фізичні 
вправи з дозованим фізичним навантаженням ґрунту-
валися на загальних принципах фізичної реабілітації. 

Реабілітаційні заняття проводилося після виконан-
ня ранкової гігієнічної гімнастики (РГГ) і включали в 
залежності від реакції на фізичне навантаження вагіт-
них (за тестом з ТШХ) – дозовану ходьбу (ДХ), про-
гулянки, комплекси фізичних вправ реабілітаційної 
гімнастики (з елементами дихальної гімнастики), які 
виконувались під музику. Фізичне навантаження від-
повідало стану вагітної, ступеню ожиріння і супутній 
патології. Кожне заняття завершувалося аутотренін-
гом з урахуванням індивідуального підходу та дотри-
мування рекомендованого режиму харчування.

Ранкова гігієнічна гімнастика проводилась щодня 
протягом 10-15 хв., та включала дев’ять спеціальних 
вправ (по 5-6 повторень), які виконувались під музику 
плавно у повільному темпі.

Дозовану ходьбу виконували з метою підготовку 
до пологів, починаючи з 33 тижня вагітності. Дозу-
вали навантаження на вагітних довжиною дистанції, 
часом проходження, кількістю зупинок, тривалістю та 
характером відпочинку. Під час призначення вагітним 
з ожирінням дозованої ходьби враховували такі показ-
ники: заняття проводилися вранці з 11 до 12 год., або 
другій половині дня з 17 до 18 год.; ходьба проводила-
ся у повільному та середньому темпі і супроводжува-
лася глибоким, спокійним, рівномірним диханням че-
рез ніс з подовженим видихом (на 2-3 кроки-вдих, на 
3-4 кроки-видих); тривалість дозованої ходьби (від-
стань, час) збільшували поступово, залежно від пере-
несення їх вагітними; при відчутті втоми завершували 
ходьбу і відпочивали стоячи або сидячи впродовж 10-
30 хв.; одежа для занять відповідала температурному 
режиму пори року. Довжина дистанції і темп ходьби 
призначалися в залежності від класу ходьби, які ви-
значалися за тестом 6-ти хвилинної ходьби.

Вагітним з ожирінням, яких було віднесено до І 
класу ходьби (за тестом з ТШХ), призначали дистан-
ції, починаючи від 300 до 500 м, темп ходьби 60-70 
кроків за 1 хв. з поступовим підвищенням дистанції 
до 2000 м зі швидкістю руху до 90 кроків за 1 хв. Ва-
гітним з ожирінням, яких було віднесено до ІІ класу 
ходьби, призначали дистанції, починаючи від 200 до 
400 м, темп ходьби 55-65 кроків за 1 хв. з поступовим 
підвищенням дистанції до 1500 м зі швидкістю руху 
до 80 кроків за 1 хв. Вагітним з ожирінням, яких було 
віднесено до ІІІ класу ходьби, призначали дистанції, 
починаючи від 150 до 300 м, темп ходьби 50-60 кро-
ків за 1 хв. з поступовим підвищенням дистанції до 
1500 м зі швидкістю руху до 70 кроків за 1 хв.

Однією з форм фізреабілітаційних заходів для ва-
гітних з ожирінням є прогулянки. Вони проводилися 
на свіжому повітрі перед сном у парковій зоні інсти-
туту. Під час прогулянок використовувалися вправи в 
ходьбі, які були спрямовані на зміцнення усього орга-
нізм вагітної та її витривалості. Під впливом регуляр-
них прогулянок зміцнювався опорно-руховий апарат, 
серцево-судинна і дихальна системи, поліпшувався 
процес травлення, помірно підвищувався обмін ре-
човин. Особлива цінність прогулянок виявлялася в їх 
позитивному впливі на психоемоційний стан вагітної. 
Вечірні прогулянки на свіжому повітрі сприяли більш 
швидкому засинанню.

Прогулянки широко призначалися вагітним при 
ожиріння як засіб поступової тонізації організму за на-
ступними маршрутами (легкий – 200–250 м, середній 
–350–400 м, більш інтенсивний – 500 м в залежності 
від самопочуття вагітної. По маршруту було встановле-
но лави для відпочинку. Під час призначення вагітним 
прогулянок виконували наступні умови: прогулянки 
проводились у спокійній обстановці щодня; тривалість 
прогулянок збільшували поступово, залежно від пере-
несення їх вагітними; прогулянки здійснювали перед 
сном, уникаючи найбільш спекотного періоду дня; вра-
ховували суб’єктивний стан вагітних наприкінці прогу-
лянки, який характеризувався хорошим самопочуттям 
або легкою приємною втомою. 
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При призначенні фізичних вправ враховувалися за-
гальні протипоказання: розходження лобкового зчле-
нування, гострі інфекції, гарячкові стани, больовий 
синдром, викликаний м’язовим зусиллям, опущення 
внутрішніх органів, значне підвищення артеріального 
тиску, передлежання плаценти, загроза передчасних 
пологів. 

При ожирінні вагітним призначали комплекс ре-
абілітаційних заходів, які були спрямовані на поліп-
шення плодово-плацентарного кровообігу з ураху-
ванням рухового режиму і системи збалансованого 
харчування жінки, її психоемоційного стану. Стиму-
ляція відновлювальних процесів в організмі вагітних 
з використанням активної реабілітації і дотриманням 
метрологічного контролю сприяла поступовій адапта-
ції організму до навантаження. Для вагітних з ожирін-
ням були розроблені та рекомендовані для виконання 
комплекси фізичних вправ реабілітаційної гімнастики 
в залежності від періодів ІІІ триместру вагітності.

Комплекс фізичних вправ реабілітаційної гімнас-
тики першого періоду ІІІ триместру вагітності ви-
конувався протягом двох тижнів жінками на 33 і 34 
тижнях вагітності. Спеціальний комплекс складався з 
16 вправ, кількість виконання, яких дозувалася в за-
лежності від адекватної або неадекватної реакції на 
фізичне навантаження. Вправи виконувалися у по-
вільному темпі з обмеженням вправ у положенні сто-
ячи, які були спрямовані на зменьшення тиску на су-
дини малого тазу збільшеної матки, що покращувало 
відтік крові і лімфи. 

У зв’язку з інтенсивним зростанням плода, збіль-
шенням обсягу черевної порожнини, розширенням 
нижньої частини грудної клітини, в цьому періоді комп-
лекс фізичних вправ був спрямований на збільшення 
рухливості поперекового відділу хребта, тазового дна 
і його внутрішніх м'язів, зменшення напруження м'язів 
спини та ніг. Кількість повторного виконання вправ 
дещо зменшувалася за рахунок збільшення виконання 
дихальних вправ. Вправи було спрямовано на інтен-
сивне вироблення організмом кисню, що у свою чергу 
покращувало обмінні процеси. Крім того, до комплексу 
входили вправи, спрямовані на вдосконалення актив-
ного розслаблення м'язів, особливо живота, з метою їх 
зміцнення та розтягнення та з ретельним самоконтро-
лем за станом утробного плода.

Комплекс фізичних вправ реабілітаційної гімнас-
тики другого періоду ІІІ триместру вагітності викону-
вався протягом двох тижнів жінками на 35 і 36 тижнях 
вагітності. Спеціальний комплекс складався з 16 вправ, 

кількість виконання яких дозувалася в залежності від 
адекватної або неадекватної реакції на фізичне на-
вантаження. Вправи були спрямовані на розтягнення 
м'язів дна матки і привідних м'язів ніг. Виконувалися 
вправи, спрямовані на зменшення поперекового лор-
дозу, розслаблення м'язів спини та ніг та покращення 
роботи кишечнику і профілактиці закрепів. Особлива 
увага приділялася виконанню дихальної гімнастики, 
тому що дно матки сягає мечоподібного паростка 
грудини, що з і максимально піднятою діафрагмою 
утруднює вентиляцію легенів.

Дихальна гімнастика складалася з повільної регу-
ляції тривалості вдиху, видиху і паузи після вдиху. Пе-
ред проведенням дихальної гімнастики вагітні вико-
нували 2-3 глибоких вдихів з повним видихом. Після 
цього переходили до виконання основної частини ди-
хальної гімнастики. Дихальна гімнастика складалась 
з 4 фаз з різним за часом тривалістю вдиху, видиху 
та паузи після видиху. Кожний рахунок дорівнював 
одній секунді. Вправи виконувалися за командою та 
лічбою фізичного реабілітолога у кількісному спів-
відношенні. Схема комплексної дихальної гімнастики 
наведена в табл. 1. 

Відповідно до поданої схеми (див. табл. 1.1), у 
першій фазі поступово збільшували тривалість види-
ху, до рівня перевищення вдиху у 2 рази. У другій фазі 
пауза після видиху дорівнює половині вдиху. У третій 
фазі подовжували вдих і паузу після видиху. У четвер-
тій фазі дихання поступово поверталося до вихідного 
положення першої фази. Під час гімнастики дихання 
було повільним і залишалося переважно черевним 
з урахуванням індивідуального підходу. Дихальну 
гімнастику виконували у заключній частині кожного 
комплексу фізичних вправ реабілітаційної гімнасти-
ки, Тривалість дихальної гімнастики склала 4 хв.

Комплекс фізичних вправ реабілітаційної гімнас-
тики третього періоду ІІІ триместру вагітності вико-
нувався, починаючи з 37 тижня та тривав до початку 
пологів. Спеціальний комплекс складався з 15 вправ, 
кількість виконання яких дозувалася в залежності від 
адекватної або неадекватної реакції на фізичне наван-
таження. Запропоновані вправи були спрямовані на 
тренування – режиму дихання і потуг, закріплювалися 
навички розслаблення м'язів. Всі вправи виконували-
ся у повільному темпі, з урахуванням індивідуальних 
властивостей вагітної, переважно в стаціонарі під спо-
стереженням лікаря і фахівця з фізичної реабілітації.

З метою зменшення напруги і відчуття гіпоксії осо-
бливу увагу звертали на дихання, а також виконували 

Таблиця 1
Комплексна дихальна гімнастика вагітних з ожирінням у ІІІ триместрі 

Фази 
гімнастики Тривалість вдиху(с) Тривалість видиху (с) Пауза після видиху (с)

Перша 3, 3, 3, 3, 3 3, 4, 5, 5, 6 2, 2, 2, 2, 2
Друга 4, 4, 4 6, 7, 8 2, 2, 2
Третя 5, 6, 7, 7, 8 8, 8, 8, 8, 8 3, 3, 3, 3, 3
Четверта 7, 6, 5, 5, 4, 4, 2 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2
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вправи спрямовані на покращення рухливості у куль-
шових суглобах. Вправи виконувались у тих положен-
нях тіла, які вагітним доводиться приймати під час по-
логів. Тематичні жінки навчалися виконанню складних 
координаційних вправ з напругою одних м'язових груп 
і одночасним розслабленням інших. Окремі вправи 
були спрямовані на розвиток вольових якостей, подо-
лання труднощів, вироблення навичок до напруження 
окремих м'язових груп без підвищення тонусу м'язової 
системи в цілому, що вкрай важливо в пологах для по-
передження раннього розвитку стомлення. 

Дихальна гімнастика у третьому періоді виконува-
лася на початку занять. Дихальні вправи були побудо-
вані на чергуванні невеликого об’єму вдиху повітря 
зі швидким видихом, який виконувався за допомогою 
короткого переривчастого руху діафрагми. У резуль-
таті такого типу дихання у вагітних в періоді вигнан-
ня (ІІ період пологів) збільшується тиск діафрагми на 
матку, при цьому напруга черевного пресу знижуєть-
ся. Перед пологами особливу увагу приділяли трену-
ванню потуг, виконувалися вправи на розслаблення 
м'язів промежини і дна матки, а також вправи, що по-
кращують кровообіг.

Комплекси фізичних вправ реабілітаційної гімнас-
тики призначалися кожного дня тривалістю 30-40 хв. 
Кожне заняття мало вступну, основну і заключну час-
тини, навантаження виконували в аеробному режимі. 
Курс реабілітаційної гімнастики включав 10 занять, які 
проводилися мало груповим методом по 3-5 осіб. За 
умов виписки із стаціонару кожна вагітна отримувала 
методичні рекомендації з виконання комплексу реабілі-
таційної гімнастики самостійно в домашніх умовах.

Рекомендована програма раціонального харчу-
вання, яка проводилася в межах медичної реабіліта-
ції, була диференційованою з урахуванням ваги тіла, 
пори року, терміну вагітності тощо. Важливою умо-
вою програми харчування було уповільнення прирос-
ту ваги тіла вагітних.

Додаткове надходження енергії впродовж другої 
половини вагітності забезпечувалося, в першу чергу, 
за рахунок збільшення тваринного білка на 10-12 г 
на добу. Особливе значення мала збалансованість 
харчових інгредієнтів у раціоні. Раціон вагітних з 
ожирінням включав не менш 60 % білків тваринного 
походження (молоко, сир, кефір, яйця). Серед вугле-
водних продуктів було рекомендовано  вживати хліб 
з борошна грубого помолу, гречану крупу та інші зла-
кові культури, овочі, фрукти, ягоди, які є джерелом 
мінеральних солей, вітамінів і сприяють нормалізації 
функції кишечника. Загальна кількість цукру не пе-
ревищувала 30-40 г на добу. Рекомендували вживати 
не менш 30 г рослинної олії, яка містить ненасичені 
жирні кислоти та вітамін Е, кількість жиру у раціоні 
вагітних не перевищувала 85-90 г.

Добова кількість рідини складала 35 мл на 1 кг 
ваги тіла (близько 1-1,2 л). Прийом їжі відбувався 
5 разів на добу: 3 основних прийоми їжі – сніданок 
30 % енергетичної цінності добового раціону, обід – 
30 % енергетичної цінності добового раціону, вечеря 
– 20 % енергетичної цінності добового раціону і 2 до-

даткових – 2-й сніданок і полуденок – 20 % енерге-
тичної цінності добового раціону, останній прийом 
їжі в 19 год. Важливе значення приділялося розподілу 
харчових продуктів упродовж доби: м'ясо, рибу, крупу 
вживали зранку та в обід, на вечерю – молочні та рос-
линні продукти. 

Рекомендоване меню жінкам з аліментарно-
конституційним ожирінням у ІІІ триместрі складало-
ся з двох сніданків, обіду, полуденку та вечері.

Перший сніданок для вагітних включав на вибір – 
гуляш яловичий (120 г) з гречаною кашею (150 г), або 
риба відварена (120 г) з відвареною картоплею (80 г), 
або яйце 1 шт. і салат з свіжою капустою (100 г), або 
сир домашній 9 % (150 г) зі сметаною (30 г). Зелений 
чай (200 мл).

Другий сніданок включав на вибір – омлет яєч-
ний (60 г) із сметаною (15 г) і фруктовий сік (200 мл); 
гречана каша (150 г) з молоком (200 мл), або фрукти 
(250 г).

Обід включав на вибір: на перше – суп гороховий 
з м’ясом (250 мл), або борщ (250 мл), або рибний суп 
(250 мл); на друге – овочеве рагу (80 г) з відвареною 
рибою (100 г), або курка відварена (100 г) з овочевим 
салатом (100 г), або язик відварений (100 г) з вівсяною 
кашею (150 г). На трете – компот, або морс (200 мл), 
або фрукти (200 г).

Полуденок був наступним, вагітним на вибір про-
понували – фрукти (200 г), або відвар шипшини з не-
жирним сиром (100 г).

Вечеря включала на вибір – капусту тушену, або 
овочеве рагу (200 г), або твердий сир (70 г) з висів-
ковою булочкою. Зелений чай (200 мл). Перед сном 
рекомендували кефір (200 мл).

Рекомендована методика аутогенного тренування, 
як засіб релаксації, проводилася в межах психологіч-
ної реабілітації і була спрямована на контроль за функ-
цією дихання і саморегуляцію емоційно-вегетативних 
функцій, оптимізувала стан спокою, підвищувала 
можливість реалізації психофізіологічних резервів 
організму вагітної. 

Аутотренінг у вагітних з ожирінням у комплексній 
програмі реабілітації застосовувався паралельно зі 
спеціально підібраними музичними творами. 

Релаксаційний ефект досягався завдяки спеці-
ально підібраним музичним творам та простим і не 
складним методикам ритмічного дихання. Вправи по-
чиналися з повільного глибокого вдиху, подовженого 
видиху, завдяки чому вагітна розслаблялася, дихання 
ставало поверхневим і уповільненим, ритм спокійний, 
що забезпечувало ефект релаксації.

На початку релаксації відбувалося зниження 
м'язового і психоемоційного тонусу за умов розта-
шування вагітної у положенні лежачі, руки уздовж 
тулуба, під головою маленька плоска подушечка. Ре-
лаксація досягалася повторенням і самонавіюванням 
ряду стверджень про життєво необхідні і важливі у 
період вагітності і підготовки до пологів функції ор-
ганізму. При цьому речення повторювали усно за ре-
абілітологом. Кожне речення повторювалося чотири 
рази. Перша частина речення проговорювалася на 
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вдих протягом 2-3 с, далі затримка дихання 2-3 с, по-
тім проговорювалася друга частина речення на видих 
протягом 2-3 с (табл. 2). У такому положенні перебу-
вали протягом усього сеансу релаксації (7-10 хв.).

Вихід із стану релаксації відбувався після рахуван-
ня від десяти до одного, повільно відкривали очі, во-
рушили пальцями рук і ніг, вставали і спокійно руха-
лися. Курс аутотренінгу складав 10 процедур щодня, 
при виписці із стаціонару вагітним рекомендували 
проводити релаксацію самостійно вдома.

Протягом усього курсу реабілітації у вагітних з 
ожирінням широко використовувалася методика му-
зикотерапії. Спеціально підібрані музичні твори ак-
тивно впливали на слухову систему вагітної, на май-
бутній позитивний емоційний розвиток ненародженої 
дитини. Музичні твори підбиралися неголосні, без 
сильних низьких звукових коливань, лагідні. Най-
більш сприятлива для релаксації була класична му-
зика, її ритм і гармонія сприймалася як заспокоєння. 
Інтенсивність 10-15 Дб. Для заспокоєння застосовува-
лися твори Бетховена “Місячна соната”, Дебюссі “Мі-
сячне світло”, концерт до-мажор для фортепіано № 21 
Моцарта, Шопена “Ноктюрн”, Шуберта “Аве-Марія”. 
Для тонізуючого ефекту застосовували – симфонію 
№ 6 П. І. Чайковського, симфонію “Юпітер” Моцарта. 
Також використовували спеціальні акустичні ефекти, 
що імітують шум морського прибою, гірського струм-
ка, спів птахів тощо.

Висновки.
Таким чином, розроблена і впроваджена комп-

лексна програма реабілітації вагітних з аліментарно 
– констутаційним ожирінням у третьому триместрі 
базувалася на комплексному впливі засобів фізичної 
(ранкова гігієнічна гімнастика, дозована ходьба, про-
гулянки, комплекси фізичних вправ реабілітаційної 
гімнастики, дихальні вправи), медичної (спеціальні 
режими харчування) та психологічної (аутотренінг, 
музикотерапія) реабілітації, яка застосовувалася у 

спеціалізованих умовах у залежності від етапу (термі-
ну вагітності від 33 тижнів і до пологів). За терміном 
виконання програма була індивідуально розрахована 
на 2-8 тижнів, виконувалася трьома курсами. Щоден-
ний розклад реабілітаційних занять був розрахований 
на 1,5-2 год., з них ранкова гігієнічна гімнастика (10-
15 хв.), дозована ходьба (15 хв.), комплекс фізичних 
вправ реабілітаційних занять (40-45 хв.), аутотренінг 
(7-10 хв.), дихальна гімнастика (10-15 хв.), прогулян-
ки перед сном (10-15 хв.).

В результаті впровадженої комплексної програ-
ми реабілітації у вагітних перед пологами знизилась 
вага тіла на 3-5 %, збільшилась кількість вагітних з 
адекватною реакцією на навантаження за результатом 
тесту 6-ти хвилинної ходьби, покращилася робота 
функції кишковика, зменшилося  психоемоційне на-
пруження перед пологами.  

Планується проведення подальших досліджень, 
вивчення перебігу вагітності та пологів у вагітних на 
тлі ожиріння в залежності від обраної програми реа-
білітації.
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Таблиця 2
Схема релаксації вагітних з ожирінням у ІІІ триместрі 

Вдих 2-3 с Затримка дихання 2-3 с Видих 2-3 с
Я - розслаблена.
Мої руки і ноги - важкі і теплі.
Моє серце - б'ється спокійно і ритмічно.
Моє дихання - вільне і легке.
Мій живіт - м'який і теплий.
Моє обличчя - прохолодне.
Мої думки - спокійні і урівноважені.
Я спокійна - та впевнена у собі.
Мої пологи - радість для мене і моєї родини.
Я вірю - у сприятливе закінчення вагітності.
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Педагогические, рекреационные и реабилитационные 
особенности системы физического воспитания  

в интегральном развитии детей в возрасте 1-5 лет
Козина Жаннета1, Прусик Кристоф2, Прусик Екатерина2, Горнер Кароль3

Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды1 

Академия физического воспитания и спорта в Гданське2, Польша 
Университет Матейа Бела, Банска Быстрица, Словакия3

Анотації:
Рассмотрены педагогические осо-
бенности конструирования физи-
ческих упражений для занятий с 
детьми. Показаны возможности при-
менения специальной методики про-
ведения занятий с детьми в семье, 
яслях, детских садах, клубах ранне-
го развития. Предложено в практике 
занятий по физическому воспита-
нию детей использовать физические 
упражнения, выполняемые под 
стихи. Установлено, что совершен-
ствование естественных движений 
ребенка посредством выполнения 
упражнений по типу подражания жи-
вотным целесообразно выполнять в 
виде волнообразных движений.

Козіна Ж.Л., Прусік Кристоф, Прусік Катери-
на, Горнер Кароль. Педагогічні, рекреаційні 
та реабілітаційні особливості системи 
фізичного виховання в інтегральному 
розвитку дітей у віці 1-5 років. Розгляну-
то педагогічні особливості конструювання 
фізичних вправ для занятть з дітьми. Показа-
но можливості застосування спеціальної ме-
тодики проведення занять із дітьми в родині, 
яслах, дитячих садах, клубах раннього роз-
витку. Запропоновано в практиці занять з 
фізичного виховання дітей використовувати 
фізичні вправи з виконанням під вірші. Уста-
новлено, що вдосконалювання природних 
рухів дитини за допомогою виконання вправ 
за типом наслідування тваринам доцільно 
виконувати у вигляді хвилеподібних рухів.

Kozina Zh.L., Prusik Krzysztof, Pru-
sik Katarzyna, Gorner Karol. Peda-
gogic, recreation and rehabilitation 
peculiarities of a system of physical 
education in integral development 
of children at the age of 1-5 years. 
It is shown pedagogic peculiarities of 
construction physical exercises using 
exercises with children. Analyzed the 
possibility of using special methodics 
of conducting with children in family, 
crèche, nursery schools, clubs of early 
development. It is proposed to use in 
practice physical exercises to verse. 
Improvement of natural movements by 
the use of exercises imitate animals it 
is wise to make it as undulation.

Ключові слова:
дети, гимнастика, ребенок, раз-
витие, интегральность, целост-
ность, имитация.

діти, гімнастика, дитина, розвиток, інте-
гральність, цілісність, імітація.

to put, gymnastics, child, development, 
integral, integrity, imitation.

Введение.1

Современный мир требует от человека не только 
высокой физической подготовки, но и развития пси-
хики и интеллекта. До высот мирового значения прак-
тически во всех областях доходят люди с высокими 
показателями, как физического состояния, так и ин-
теллекта и психических способностей. Потому и раз-
вивать интеллектуальные и психические способности 
нужно с детства, наравне с физическими. Для этого 
необходима разработка простых, доступных, гармо-
нично развивающих как физически, так и интеллекту-
ально и психологически, методик [1, 5, 18, 21, 22]. 

Особую актуальность приобретают методики, по-
зволяющие заниматься с детьми, начиная с 1 года. 
Дети возрастом от 1 до 5 лет оказываются практи-
чески неохваченными системой физического воспи-
тания, будучи предоставлены в основном исключи-
тельно области педиатрии. Но именно этот возраст 
является наиболее важным как для физического раз-
вития, так и для психического и интеллектуального [1, 
10, 12]. Однако традиционные методики физического 
воспитания практически не приемлемы для данного 
контингента детей из-за несоответствия их формы 
построения и методики преподавания особенностям 
восприятия 1-5 – летних детей. Поэтому и оказыва-
ется незаслуженно «забытой» системой физического 
воспитания эта удивительная возрастная группа.

Эффективным дополнением западной системе фи-
зического воспитания являются восточные методики 
физической культуры [13]. Они построены в основ-
ном по типу подражания животным, выполняются и 
разучиваются целостно, т.е. сразу всем телом, и, кро-
ме того, форма их описания – образная [13, 16]. Люди 
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мыслят образами, поэтому образная форма описания 
упражнений наиболее легко воспринимается и силь-
нее всего активизирует мыслительные и психические 
процессы. Язык образов, особенно тех, которые из-
ложены в стихотворной форме, является наиболее по-
нятным для маленьких детей [5-11, 18], в то время как 
обучение 1-5 летних малышей упражнениям, выпол-
няемых под счет, является весьма трудоемким и мало 
результативным. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – анализ системы физического вос-

питания детей в возрасте 1-5 лет в контексте инте-
грального развития, а также педагогических особен-
ностей проектирования и применения физических 
упражнений. 

Результаты исследований.
Научно-методические предпосылки конструирова-

ния физических упражнений в сочетании со стихами 
для детей 1-3 лет. Всем известно – каждому ребенку 
необходимы занятия физичесими упражнениями. Но 
как найти методику, привлекательную и доступную 
даже для самых маленьких, не требующую больших 
усилий от проводящего взрослого, не занимающую 
много времени и вдобавок развивающую не только 
физически, но и интеллектуально, психологически, 
артистически, то есть – как можно более разносторон-
не, интегрально?

Рядом исследований установлено, что на начальном 
этапе формирования ребенка, то есть от нуля до 3-4 лет, 
физическое, психическое и интеллектуальное развитие 
тесно связанны между собой. Так, дети, которые нау-
чились раньше плавать, ползать, ходить, отличаются 
также и большими интеллектуальными, психическими 
и другими способностями. Это говорит о том, что на 
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начальных этапах развития ребенка все стороны его 
личности развиваются гармонично и тесно взаимосвя-
заны между собой. И лишь позже происходит деление 
его целостного развития на отдельные компоненты, ко-
торые, как правило, прямо противоположные, то есть 
успевающий ребенок по математике, письму, рисова-
нию, музыке далеко не всегда довольно хорошо развит 
физически. Эта ситуация не является естественной, 
она создается искусственным делением целостного 
процесса формирования ребенка на отдельные компо-
ненты, и при этом происходят потери качества как в 
целостном развитии ребенка, так и в отдельных состав-
ляющих его личности. Однако, как известно, больших 
успехов во всех областях деятельности добиваются 
гармонично развитые люди, которые отличаются как 
прекрасным здоровьем и физической подготовкой, так 
и высоким интеллектом, прекрасной эрудицией, арти-
стизмом, эстетичностью и другими качествами. Поэто-
му задачей современной педагогики является поиск и 
создание методик, которые гармонично влияют на все 
сферы развития ребенка, не разделяя сложный и еди-
ный, целостный процесс на отдельные, практически не 
связанные между собою компоненты. На это указыва-
ли как классики детской физиологии, в частности И.А. 
Аршавский [1], так и современные педагоги-новаторы, 
такие, как Б.П. Никитин [12]. Так, И.А. Аршавский [1] 
считал, что одним из важнейших условий качественно-
го функционирования мозга должно быть прекрасное 
физическое и функциональное развитие, которое ведет 
к снижению энергозатрат в покое, физиологически ред-
кому ритму дыхания (8-10 под/мин), физиологической 
брадикардии (45-60 уд/мин), что сочетается с физиоло-
гической гипотонией. А, по мнению, Н.А. Бернштейна 
[2], уровень развития моторики на первой фазе разви-
тия – анатомического созревания структур и субстра-
тов центральной нервной системы – тесно связан с об-
щим развитием мозга, так как любое движение мысли 
связанно с движением мышц, на что указывал также 
А.А.Ухтомский [17].

Об этом же свидетельствует и древний опыт чело-
вечества, формировавшийся от самых истоков физи-
ческого воспитания. В давние времена, если от раз-
вития физических качеств, технических привычек и 
умений зависела жизнь, физическому воспитанию 
придавалось важнейшее значение. Как же переда-
валась информация о технике и методике обучения 
сложнейшим упражнениям, необходимым для вы-
живания в сложных условиях и преодолении врагов? 
Эта информация передавалась в стихах, описыващих 
сложные упражнения в ярких природных образах. А 
большие мастера владения своим телом всегда были 
умнейшими людьми в свое время.

О целесообразности применения стихов и сказок 
в сферах творчества, не связанных непосредственно с 
изучением языка и литературы, ведется много споров. 
Это относится в большей мере к физической культу-
ре, где широкое использование стихов практикуется 
редко. В этой связи рассмотрим основные взгляды по 
данной проблеме большого детского поэта и учителя, 
известного любому с детских лет, – К.И.Чуковского 

[18], который считал, что стихи, прежде всего, разви-
вают фантазию ребенка.

К.И.Чуковский [18] писал, что без способности 
к фантазии не может вырасти талантливый человек, 
будь это инженер, математик ли, биолог. Фантазия – 
это ценнейшее качество человеческого ума, и ее нуж-
но тщательно воспитывать из самого раннего детства, 
как воспитывают другие способности и качества ре-
бенка, и ни в коем случае не “топтать сапогами”. Без 
фантазии невозможно открытие дифференциальных и 
интегральных уравнений, техническое и инженерное 
творчество. Все большие ученые в детстве были боль-
шими фантазерами. 

И потому, введение методик, которые построены 
на стихах и сказках, в практику занятий физической 
культурой с малышами поможет раскрыть в детях 
скрытые, еще неизвестные, таланты и дать мощный 
толчок их развитию, так как физическая культура 
сама по себе – основа и “фундамент” человека, кото-
рый развивается, а в соединении со стихами и сказ-
ками – прекрасное средство гармоничного развития. 
Вдобавок, упражнения, которые отображены яркими 
природными образами, являются наиболее доступны-
ми для детей от 1 до 3-4 лет в связи с преобладающим 
развитием образного мышления.

Именно поэтому мы предлагаем в практике за-
нятий по физическому воспитанию с детьми 1-5 лет 
применение упражнений, выполняемых под стихи. 

Исходя из вышесказанного, создана методика дет-
ской гимнастики [5, 6, 7], основная направленность 
которой состоит в интегральном соединении физиче-
ского, интеллектуального, речевого, артистического, 
психического и нравственного развития ребенка.

Педагогические особенности гимнастики для 
детей:
1. Всестороннее развитие ребенка, начиная с 1 года, 

посредством выполнения упражнений по заданным 
стихотворным образам;

2. Воспитание устойчивой потребности в занятиях 
физической культурой, начиная с раннего возраста;

3. Совершенствование естественных движений ребен-
ка посредством выполнения упражнений по типу 
подражания животным, по принципу волнообраз-
ных движений [11, 13, 16];

4. Возможность проведения гимнастики родителями 
и неспециалистами в области физического воспита-
ния, т.е. доступность методики, легкость ее освое-
ния и проведения.
Методические особенности гимнастики для детей:

1. Наличие достаточно большого количества упраж-
нений (48) для возрастной группы от 1 до 3 лет.

2. Построение упражнений по принципу чередования 
тяжелых с легкими, чисто имитационными. Это по-
зволяет чередовать нагрузку и отдых через достаточ-
но небольшие промежутки времени и является наи-
более приемлемой формой занятий с детьми 1-3 лет. 

3. Разучивание и выполнение упражнений целостным 
методом, сразу всем телом, без разбивания на от-
дельные сегменты, что наиболее естественно для 
указанной возрастной группы [1, 15, 19].
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4. Построение движений по принципу подражания 
животным, что облегчает восприятие упражнений 
маленькими детьми, активизирует как древние, так 
и относительно новые мозговые структуры [2], раз-
вивает артистизм, пластику, расширяет границы 
восприятия мира.

5. Выполнение упражнений не под счет, а под сти-
хотворные образы, что наиболее приемлемо для 
детей от 1 года, способствует развитию психики и 
интеллекта наряду с физическим развитием в свя-
зи с активизацией большого количества мозговых 
структур, снижает чувство усталости [5, 6, 7], на-
сыщает эмоционально занятия, делая гимнастику 
весьма привлекательной для детей и проводящих 
взрослых.
Стихи комплекса [5, 6, 7, 8, 20]
1. В небе солнышко плывет.
2. Сильный ветер травку мнет.
3. В ручейке журчит водичка.
4. Машет хвостиком лисичка.
5. По листу ползет улитка.
6. Лезет ящерица прытко.
7. Слон кивает головой.
8. Ловит белка хвостик свой.
9. Корешки медведь копает.
10. Квочка листья разгребает.
11. Рыбку ловит дикий кот:
12. Лапкой цап — и сразу в рот.
13. В речке уточка плывет.
14. А в траве змея ползет.
15. Быстро прыгает лягушка.
16. Навострил зайчишка ушки.
17. Тихо бабочка сидит.
18. Под водою рыбка спит.
19. Воробьишка прыгает, весело чирикает.
20. А ворона ходит, что-нибудь находит.
21. В синем-синем море плавает дельфин.
22. А по снегу ходит маленький пингвин.
23. Прыгает и скачет зайка молодой.
24. Чешется собачка заднею ногой.
25. Серенькая мышка в норочке сидит.
26. А медведь в берлоге до весны храпит.
27. Кошечка проснулась, спинку выгибает.
28. Маленький котеночек ушко умывает
29. На дерево лезет хитрющий медведь.
30. Меду наелся и начал реветь.
31. Наша собачка любит играться: 
32. Бегать и прыгать, кусаться, лизаться. 
33. С неба огромный орел опустился.
 34.Утром чудесный цветок распустился. 
35. Деревья красиво ветками машут.
36. Чукчи на севере весело пляшут.
37. Беленький козленок рожками бодается.
38. Рыжий жеребенок ножками брыкается.
39. Бурый медвежонок в травке кувыркается.
40. Пушистый котенок в песочке копается.
41. Спинку выгнул червячок.
42. Надул щечки хомячок.
43. Уж пол зет среди камней.
44. Ястреб молнии быстрей.

45. Еж свернулся — круглым стал.
46. Развернулся — побежал.
47. Тихо облака плывут.
48. Все здоровыми растут.
Описание и иллюстрация упражнений 
(При описании упражнений умышленно не соблю-

далась классическая форма изложения с целью повы-
шения доступности комплекса для широких кругов 
практикующих и неспециалистов в области физиче-
ского воспитания [5, 6, 7, 8, 20])

1. В небе солнышко плывет.
Стоя прямо, поднять ручки вверх и слегка развести 

их в стороны, как будто обхватывая солнышко (рис. 
1). Идти по кругу в течение 1—2 мин. Это упражне-
ние способствует уравновешиванию нервной системы 
и настраивает на радостное восприятие мира.

2. Сильный ветер травку мнет.
Поставить одну ножку вперед, ручки поднять вверх. 

Наклониться вперед, слегка согнув впереди стоящую 
ножку в колене. Делать движения ручками и тулови-

Рис. 1. Иллюстрация упражнения  
«В небе солнышко плывет»

Рис. 2. Иллюстрация упражнения  
«Сильный ветер травку мнет»
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щем вперед-назад 5-10 раз, имитируя, как ветер мнет 
травку (рис. 2). Это упражнение настраивает на прояв-
ление силы и осознание невидимого, например, ветра.

3. В ручейке журчит водичка.
Ножки поставить врозь, ручки согнуть в локтях 

(рис. 3). Двигать вперед-назад ручками с поворота-
ми таза в течение 0, 5—2 мин. Это упражнение спо-
собствует расслаблению и раскрепощению мышц и 
суставов. Желательно, чтобы при выполнении этого 
упражнения мышцы вибрировали, как водичка в ру-
чейке.

4. Машет хвостиком лисичка.
Стать на четвереньки, вращать тазом во всех на-

правлениях в течение 0, 5-2 мин (рис. 4). Нужно сде-
лать акцент на поднятии копчика, как хвостика у ли-
сички. Это упражнение способствует нормализации 
многих жизненных процессов. Образ лисички разви-
вает сообразительность и способность быстро выхо-
дить из трудных ситуаций.

5. По листу ползет улитка.
Встать одной ножкой на колено. Шагать другой 

ножкой, подтягивая согнутую в колене 5-10 раз (рис. 
5). Затем поменять ножки и повторить. Это упражне-
ние укрепляет голеностопные и коленные суставы, 
развивает трудолюбие и терпение.

6. Лезет ящерица прытко.
Встать на четвереньки и быстро — быстро пере-

двигаться 0, 5-2 мин (рис, 6). Это упражнение укрепля-
ет колени и разгружает позвоночник, раскрепощает. 
Этот образ учит быстро реагировать на изменяющие-
ся условия жизни.

7. Слон кивает головой.
Стоя на четвереньках, медленно и важно кивать 

головой в разные стороны 5-10 раз (рис. 7а, 76). Это 
упражнение способствует укреплению шейного и 
грудного отделов позвоночника, предотвращает на-
рушение осанки, способствует нормализации вну-
тричерепного давления. Образ слона развивает силу, 
стабильность и уравновешенность характера.

Рис. 3. Иллюстрация упражнения  
«В ручейке журчит водичка»

Рис. 4. Иллюстрация упражнения «Машет хвостиком лисичка»

Рис. 5. Иллюстрация упражнения «По 
листу ползет улитка»

Рис. 6. Иллюстрация упражнения  
«Лезет ящерица прытко»
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8. Ловит белка хвостик свой.
Присесть. Ручками опереться о пол. Прыжком пере-

местить ножки вокруг ручек. Переставить ручки. Сно-
ва прыжком переместить ножки и т.д. 5-15 раз (рис. 8). 
Упражнение укрепляет равномерно все мышцы и суста-
вы, развивает ловкость и прыгучесть. Образ белки раз-
вивает быстроту и находчивость в принятии решений.

9. Корешки медведь копает.
Присесть. Делать загребающие движения ручками 

по полу, имитируя копание медведем корешков 0, 5-2 
мин (рис. 9). Упражнение развивает сосредоточен-
ность и устойчивое спокойствие.

10. Квочка листья разгребает.
Стоя делать разгребающие движения ножками 0, 

5-2 мин (рис. 10). Надо стремиться делать как можно 
более широкие движения ножкой, сохраняя равнове-
сие. Упражнение развивает способность держаться на 
ногах, что наиболее актуально для самых маленьких.

11. Рыбку ловит дикий кот:
12. Лапкой цап – и сразу в рот.
Резко присесть, сделать хватательное движение 

ручкой, встать, имитировать поедание пищи (рис. 
11-12). Повторить 5-10 раз. Упражнение резко пере-

ключает работу крупных мышц на мелкие, что весьма 
актуально для развития речи.

13. В речке уточка плывет.
Лечь на животик, согнуть ножки в коленях, взять-

ся ручками за ножки у голеностопных суставов, под-
нять головку, прогнуться и покачаться вперед-назад 
5-10раз (рис. 13). Упражнение развивает силу и гиб-
кость спины, предотвращает и исправляет нарушение 
осанки. Образ уточки в речке развивает восприятие 
красоты и гармонии.

14. А в траве змея ползет
а) Лечь на животик, ручки поставить ладошками вниз 

у плечей, перед собой. Разогнуть ручки, прогнуть-
ся, посмотреть вправо — влево (рис. 14). Находить-
ся в этом положении 1—2 мин.

б) То же, но ручки соединены за спиной. Удерживать 
это положение как можно дольше. Повторить 2-3 
раза. Упражнение развивает силу и гибкость спины, 
улучшает кровообращение позвоночника, гармони-
зирует все функции организма. Предотвращает и 
исправляет нарушения осанки, развивает гибкость 
характера, решительность и стремительность, ха-
рактерные для образа змеи.

Рис. 7. Иллюстрация упражнения «Слон кивает головой»

Рис. 8. Иллюстрация  
упражнения  

«Ловит белка хвостик свой»

Рис. 9. Иллюстрация упражнения  
«Корешки медведь копает»

Рис. 10. Иллюстрация  
упражнения «Квочка листья 

разгребает»
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15. Быстро прыгает лягушка.
Присесть (рис. 15а). Прыгнуть вперед, разогнув 

ножки в коленях (рис. 156) и приземлиться снова в по-
ложение приседа. Снова прыгнуть и т.д. 5-10 раз или 
по желанию. Упражнение оказывает мощное укре-
пляющее действие на мышцы ног и стимулирующее 
воздействие на весь организм. Развивает прыгучесть, 
тренирует сердечно-сосудистую систему. По мере 
повышения подготовленности ребенка количество 
прыжков можно увеличить до 20-30 раз по желанию 
ребенка или выполнять сериями по 5-10 раз. Упраж-
нение концентрирует энергию положительных эмо-
ций, направленных на достижение цели, как в прыжке 
лягушки.

16. Навострил зайчишка ушки.
Сесть на колени, имитировать ладошками ушки на 

голове 1-2 мин (рис. 16). Это упражнение — отдых 
после нагрузки предыдущего упражнения. Быстро 
переключает внимание и способствует насыщению 
крови кислородом, вследствие расширения грудной 
клетки при поднятых руках. Нежный и мягкий образ 
зайчика помогает расслабиться.

Рис. 11-12. Иллюстрация упражнения «Рыбку 
ловит дикий кот: Лапкой цап – и сразу в рот»

Рис. 13. Иллюстрация упражнения  
«В речке уточка плывет»

Рис. 14. Иллюстрация упражнения  
«А в траве змея ползет»

Рис. 15. Иллюстрация упражнения  
«Быстро прыгает лягушка»

Рис. 16. Иллюстрация упражнения  
«Навострил зайчишка ушки»
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17. Тихо бабочка сидит.
Сесть, стопы соединить у промежности. Развести 

колени, стараясь коснуться ими пола (рис. 17). Выпол-
нять в течение 0, 5-2 мин. Упражнение развивает гиб-
кость тазобедренных суставов и эластичность мышц 
ног, улучшает кровообращение органов малого таза, 
предотвращает возникновение и способствует излече-
нию заболеваний мочеполовой сферы, толстого и тон-
кого кишечника. Раскрывает восприятие утонченной 
красоты, характерной для образа бабочки.

18. Под водою рыбка спит.
а) Сесть на колени, затем медленно лечь на спину.
б) Сесть на бедра, согнув ножки в коленях, стопы 

приблизить к ягодицам. Медленно лечь на спину (рис. 
18). Выполнять 0, 5-2 мин. Упражнение развивает эла-
стичность четырехглавой мышцы бедра, что способ-
ствует формированию красивой формы ног, улучша-
ет кровообращение всех органов брюшной полости, 
особенно — области малого таза. Образ спящей под 
водой рыбки активизирует и раскрывает подсознание, 
бессознательные механизмы регуляции движений и 
управления жизненными ситуациями.

19. Воробьишка прыгает, весело чирикает.
Присесть, прыгать в положении приседа, имитируя 

ручками махание крылышек воробья, 5-10 раз (рис. 

19). Упражнение оказывает мощное укрепляющее воз-
действие на все мышцы ног, связки голеностопных, 
коленных и тазобедренных суставов, стимулирует все 
функции организма, особенно сердечно-сосудистую 
и нервную системы. Раскрывает способность к бы-
стрым, импульсивным реакциям на быстроменяющи-
еся жизненные обстоятельства.

20. А ворона ходит, что-нибудь находит.
Встать, ручки за спину. Шагать вперед прямыми 

ножками с наклонами на каждый шаг (рис. 20). При 
наклонах сгибается только область таза, поясничный 
и грудной отделы позвоночника остаются прямыми. 
Выполнить 10-15 шагов с наклонами. Упражнение 
способствует закреплению навыков правильной осан-
ки и создает основы вдумчивого, размеренного пове-
дения.

21. В синем-синем море плавает дельфин.
Идти, делая волнообразные движения ручками и 

туловищем 0, 5-2 мин (рис. 21а, 216).
Упражнение улучшает подвижность позвоноч-

ника, кровообращение в межпозвоночных суставах. 
Предотвращает развитие патологий позвоночника и 
нарушения церебрального кровообращения. Образ 
плавающего дельфина учит плавно и гибко достигать 
своих целей.

Рис. 17. Иллюстрация упражнения 
«Тихо бабочка сидит»

Рис. 18. Иллюстрация упражнения  
«Под водою рыбка спит»

Рис. 19. Иллюстрация упражнения  
«Воробьишка прыгает, весело чирикает»

Рис. 20. Иллюстрация упражнения  
«А ворона ходит, что-нибудь находит»
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22. А по снегу ходит маленький пингвин.
Идти маленькими шагами, ставя стопы врозь и 

не сгибая ножки в коленях. Ручки держать прямыми 
вдоль туловища, кисти отвести в стороны (рис. 22).

Упражнение оказывает стимулирующее воздей-
ствие на органы брюшной полости за счет статиче-
ского напряжения мышц таза и бедер, учит кропотли-
вости в работе.

23. Прыгает и скачет зайка молодой.
Присесть. Опереться ручками впереди о пол. 

Прыжком подтянуть ножки к ручкам. Переставить 
ручки вперед. Снова прыжком подтянуть ножки. По-
вторять 5-10 раз (рис. 23).

Упражнение комплексно и равномерно укрепляет 
все мышцы и функции организма. Развивает коорди-
национные способности, осторожность и чувстви-
тельность.

24. Чешется собачка заднею ногой.
Сесть. Взять ручкой стопу и почесать ею за ушком 

или любое другое место на голове (рис. 24а, 246). По-
вторить другой ножкой. Выполнять 0, 5— 1 мин каж-
дой ножкой.

Упражнение развивает гибкость позвоночника и 
тазобедренных суставов одновременно с массажем 
головы и ушей, что оказывает стимулирующее и гар-
монизирующее влияние на весь организм. Развивает 
дружелюбие и чувство юмора.

25. Серенькая мышка в норочке сидит.
Сесть на колени, затем лечь животиком на бедра, 

головой на пол. Ручки вдоль туловища (рис. 25). На-
ходится в таком положении 0, 5—2 мин.

Это поза эмбриона, поза отдыха, уравновешивания 
эмоций и приведения всех функций организма в из-
начальное экономичное состояние покоя и единства с 

Рис. 21. Иллюстрация упражнения  
«В синем-синем море плавает дельфин»

Рис. 22. Иллюстрация упражнения «А 
по снегу ходит маленький пингвин»

Рис. 23. Иллюстрация упражнения 
«Прыгает и скачет зайка молодой»

Рис. 24. Иллюстрация упражнения  
«Чешется собачка заднею ногой»
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природой. Не случайно животные и дети любят спать 
в этой позе.

26. А медведь в берлоге до весны храпит.
Лечь на бок (рис. 26). Имитировать храп 0, 5-2 мин.
Упражнение — отдых для крупных мышц и тре-

нировка дыхательных мышц. Развивает артистизм и 
способность к глубокому расслаблению.

27. Кошечка проснулась, спинку выгибает.
Встать на колени, упереться прямыми ручками в 

пол. Согнуть спинку, опустить головку (рис. 27а). За-
тем прогнуть спинку, головку поднять (рис. 27б). По-
вторить 5–10 раз.

Упражнение усиливает кровообращение позвоночни-
ка, предотвращает развитие грудного кифоза и пояснич-

ного лордоза. Может применяться при любых нарушени-
ях осанки. Развивает мягкость и гибкость характера.

28. Маленький котеночек ушко умывает.
Сесть на колени, делать массаж ушек (рис. 28) 0, 

5–2 мин. Простой прием самомассажа ушей. Стиму-
лирует и гармонизирует все функции организма. При-
учает ребенка к чистоте.

29. На дерево лезет хитрющий медведь.
Стоя, поднять ручки вверх. Присесть, сгибая руч-

ки в локтях (рис. 29а, 29б). Повторить 5–10 раз.
30. Меду наелся и начал реветь.
Имитировать поедание меда, высовывая язык, и 

рев медведя 0, 5–1 мин (рис. 30). Упражнения 29–30 
укрепляют мышцы ног, рук. Развивают мышцы языка 

Рис. 25. Иллюстрация упражнения  
«Серенькая мышка в норочке сидит»

Рис. 26. Иллюстрация упражнения  
«А медведь в берлоге до весны храпит»

Рис. 27. Иллюстрация упражнения  
«Кошечка проснулась, спинку выгибает»

Рис. 28 Иллюстрация упражнения 
«Маленький котеночек  

ушко умывает»
Рис. 29. Иллюстрация упражнения  

«На дерево лезет хитрющий медведь»
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и гортани, что способствует улучшению их речевых 
функций. Развивают координацию и артистизм.

31. Наша собачка любит играться: 
32. Бегать и прыгать, кусаться, лизаться. 
Выполнять бег (рис. 31-32) и прыжки 0, 5–2 мин, 

имитировать кусание и лизание. 
В этих упражнениях надо дать ребенку вдоволь на-

бегаться и напрыгаться. Это самое лучшее средство 
для укрепления сердечно–сосудистой, дыхательной 
нервной систем. Следующие после бега и прыжков 
имитационные движения кусания и лизания стимули-
руют рече–двигательные центры. Развивают мимику 
и пластику лица. 

33. С неба огромный орел опустился.
Стать прямо, ручки — в стороны (рис. 33). Мед-

ленно присесть, опустив ручки вниз (рис. 33).
34. Утром чудесный цветок распустился. 
 В приседе соединить ладони перед собой (рис. 

34). Медленно встать, поднимая ручки вверх, и за тем 
развести их в стороны (рис. 34). 

Упражнения 33 и 34 выполняются не посредствен-
но друг за другом. При желании их можно повторить 
до 5–10 раз. Упражнения развивают мышцы ног, коор-
динацию движений и способствует развитию чувства 
гармонии и красоты.

Рис. 30. Иллюстрация упражнения 
«Меду наелся и начал реветь»

Рис. 31-32. Иллюстрация упражнения «Наша собачка любит 
играться: Бегать и прыгать, кусаться, лизаться»

Рис. 33. Иллюстрация упражнения  
«С неба огромный орел опустился»
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35. Деревья красиво ветками машут.
Взмахивать ручками вверх и в стороны 0, 5–1 мин 

(рис. 35).
36. Чукчи на севере весело пляшут.
Взмахивать ручками, перепрыгивая с ножки на 

ножку 0, 5–1 мин (рис. 36). Упражнения 35 и 36 ком-
плексно воздействуют на весь организм и укрепляют 
все мышцы. Развивают артистизм, чувство ритма, 
эмоционально раскрепощают. Способствуют глубоко-
му слиянию с природой и развивают понимание при-
роды и людей.

37. Беленький козленок рожками бодается.
Стоя выполнять резкие наклоны головы, имитируя 

бодание козленка 5–10 раз (рис. 37).
Упражнение укрепляет мышцы шеи, развивает ре-

шительность.
38. Рыжий жеребенок ножками брыкается.
Выполнять махи ножками, имитируя брыкание же-

ребенка (рис. 38а, 38б). Упражнение укрепляет мыш-
цы ноги спины, улучшает равновесие и координацию. 
Является простейшим приемом самозащиты.

Рис. 34. Иллюстрация упражнения 
«Утром чудесный цветок распустился»

Рис. 35. Иллюстрация упражнения 
«Деревья красиво ветками машут»

Рис. 37. Иллюстрация упражнения  
«Беленький  козленок рожками  бодается»

Рис. 36. Иллюстрация упражнения   
«Чукчи на севере  весело пляшут»



проблеми фізичного виховання і спорту   № 3 / 2011

95

39. Бурый медвежонок в травке кувыркается.
Выполнять кувырки вперед и назад (рис. 39, 39). 

Повторить 2–5 раз. Упражнение комплексно воздей-
ствует на весь организм, при его освоении вызывает 
массу положительных эмоций. В самом начале обуче-
ния ребенка необходимо поддерживать под голову и 
слегка подталкивать под ягодицы, позже — следить, 
что бы он убирал голову подальше к ногам, сгибая 
шею. Упражнение развивает вестибулярный аппарат 
и помогает воспитать смелость.

40. Пушистый котенок в песочке копается.
Присесть. Выполнять мелкие загребающие движе-

ния ручками 0, 5–1 мин (рис. 40).
Это упражнение — отдых после кувырков. Стиму-

лирует кровообращение в кистях и координацию рук, 
что актуально для освоения различных навыков рабо-
ты руками.

41. Спинку выгнул червячок.
Лечь на спинку. Ножки согнуть в коленях, ручки — 

у плечей ладонями вниз, пальцами назад. Поднять таз, 

Рис. 38. Иллюстрация упражнения  
«Рыжий жеребенок ножками брыкается»

Рис. 39. Иллюстрация упражнения  
«Бурый медвежонок в травке кувыркается»

Рис. 40. Иллюстрация 
упражнения «Пушистый 

котенок в песочке копается»

Рис. 41. Иллюстрация упражнения «Спинку выгнул червячок»
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спинку, плечи, голову, прогнуться («мостик») (рис. 41, 
41). Держать 20–30 сек.

Упражнение сильного стимулирующего и укрепля-
ющего воздействия на позвоночник, мышцы спины, 
брюшного пресса, рук и ног, все системы и функции 
организма. Учит добиваться своих целей.

42. Надул щечки хомячок.
Сесть на колени, ручки согнуть в локтях, кисти у гру-

ди пальцами вниз. Надувать и сдувать щечки (рис. 42).
Упражнение — отдых после «мостика». При на-

дувании щек автоматически происходит массаж лица 
и укрепление лицевых мышц. Предотвращает появле-
ние ранних морщин у взрослых, способствует стиму-
ляции речевых центров у детей.

43. Уж ползет среди камней.
Выполнять перекаты с ножки на ножку, соединив 

ладони у груди, ладонями вместе и поворачивая паль-
цы в сторону движения. Повторять 5–10 раз (рис. 43).

Упражнение укрепляет мышцы ног и развивает ко-
ординацию. Образ ползущего ужа учит тихо, не замет-
но, но неуклонно продвигаться к намеченной цели.

44. Ястреб молнии быстрей.
Из приседа выполнить прыжок вверх, сгибая одну 

ножку в колене и подтягивая ее к животику. При этом 
ручки быстро поднять в стороны (рис. 44). Повторить 
2–5 раз.

Упражнение развивает координацию и создает об-
раз, зовущий к свободе и полету.

45. Еж свернулся — круглым стал.
Сесть на колени, наклониться вперед, головой кос-

нуться пола (рис. 45).
46. Развернулся — побежал.
Встать, наклониться и упереться ручками в пол 

(рис. 46). Передвигаться в такой позе 0, 5 –2 мин.
Упражнение комплексно воздействует на весь ор-

ганизм, гармонизирует все функции. Способствует 
развитию чувства «заземленности» и защищенности.

Рис. 42. Иллюстрация 
упражнения «Надул щеч-

ки хомячок»

Рис. 43. Иллюстрация  
упражнения  

«Уж ползет среди камней»

Рис. 44. Иллюстрация упражнения 
«Ястреб молнии быстрей»

Рис. 45. Иллюстрация упражнения  
«Еж свернулся — круглым стал»

Рис. 46. Иллюстрация упражнения  
«Развернулся — побежал»
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47. Тихо облака плывут.
Выполнять плавные движения слегка согнутыми 

ручками вверх и вниз (рис. 47).
Упражнение успокаивает нервную систему и раз-

вивает способность к созерцанию и наблюдению.
48. Все здоровыми растут.
Выполнять массаж животика, поглаживая его по 

часовой стрелке 0, 5 –2 мин (рис. 48).
Это упражнение снимает излишнее напряжение. 

Слегка расслабляет. Улучшает функцию пищевари-
тельной системы. Несет положительный эмоциональ-
ный заряд и стимулирует к здоровому образу жизни.

Результаты наблюдений по эффекту воздей-
ствия специальной гимнастики на развитие де-
тей. Специальная гимнастика с условным названием 
«Маленькие волшебники» в течение нескольких лет 
применяется во многих семьях при самостоятельных 
занятиях родителей с детьми, в государственных и 
частных детских садах, родительских клубах горо-
дов Украины – Харькова, Днепропетровска, Полтавы, 
Мелитополя, Симферополя и др., а также некоторых 
городов России. Гимнастика и условия ее применения 
постепенно совершенствуются, что сказывается на 
ее растущей популярности. Так гимнастика неодно-
кратно транслировалась по телевидению на канале 
«Интер» в программе «Семья от А до Я», на молодеж-
ном канале ХТ. В настоящее время создан обучающий 
видеофильм «Маленькие волшебники». Судя по от-
зывам о воздействии гимнастики, многие дети благо-
даря занятиям исправили нарушения осанки, стали 
меньше болеть, быстрее осваивать речь, особенно 
– построение сложных предложений, некоторые на-
чали сочинять стихи и сказки, чего не наблюдалось 
до практики гимнастики [5, 6, 7, 8]. Выполнение ком-

плекса вызывает массу положительных эмоций, как у 
детей, так и у взрослых. Малыши стремятся сами вы-
полнять упражнения, что весьма актуально для воспи-
тания навыка самостоятельных занятий физической 
культурой.

В серии недавних исследований, проведенных на 
базе детского сада «Зернятко» г.Днепропетровска, 
получены результаты, свидетельствующие о положи-
тельном влиянии гимнастики «Маленькие волшебни-
ки» на уровень физического, психофизиологического 
развития и уровень физической подготовленности де-
тей возрастных групп 1-2, 3-4 и 4-5 лет.

Мы рекомендуем дальнейшее использование ком-
плекса как в сочетании с другими приемами дошколь-
ного физического воспитания, так и в качестве само-
стоятельной комплексно развивающей методики.

Выводы.
1. На современном этапе особую актуальность приоб-

ретают методики, позволяющие заниматься с деть-
ми, начиная с 1 года. Дети возрастом от 1 до 5 лет 
оказываются практически неохваченными системой 
физического воспитания, будучи предоставлены в 
основном исключительно области педиатрии. Но 
именно этот возраст является наиболее важным как 
для физического развития, так и для психического и 
интеллектуального, т.е. для интегрального развития.

2. Педагогические особенности специальной гимна-
стики в стихах с условным названием «Маленькие 
волшебники» являются следующими: 

всестороннее развитие ребенка, начиная с 1 года, • 
посредством выполнения упражнений по задан-
ным стихотворным образам; 
воспитание устойчивой потребности в занятиях фи-• 
зической культурой, начиная с раннего возраста; 

Рис. 47. Иллюстрация упражнения 
«Тихо облака плывут»

Рис. 48. Иллюстрация упражне-
ния «Все здоровыми растут»
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 совершенствование естественных движений ре-• 
бенка посредством выполнения упражнений по 
типу подражания животным, по принципу вол-
нообразных движений; 
возможность проведения гимнастики родителями • 
и неспециалистами в области физического вос-
питания, т.е. доступность методики, легкость ее 
освоения и проведения.

3. Методические особенности специальной гимнасти-
ки являются следующими: 

наличие достаточного большого количества • 
упражнений (48) для возрастной группы от 1 до 
3 лет; 
построение упражнений по принципу чередова-• 
ния тяжелых с легкими, чисто имитационными, 
что позволяет чередовать нагрузку и отдых через 
достаточно небольшие промежутки времени и яв-
ляется наиболее приемлемой формой занятий с 
детьми 1-3 лет; 
разучивание и выполнение упражнений целост-• 
ным методом, сразу всем телом, без разбивания 
на отдельные сегменты, что наиболее естественно 
для указанной возрастной группы; 
построение движений по принципу подражания • 
животным, что облегчает восприятие упражнений 
маленькими детьми, активизирует как древние, 
так и относительно новые мозговые структуры, 
развивает артистизм, пластику, расширяет грани-
цы восприятия мира.

4. Выполнение упражнений не под счет, а под стихот-
ворные образы, что наиболее приемлемо для детей 
от 1 года, способствует интегральному развитию, 
снижает чувство усталости, насыщает эмоциональ-
но занятия, делая гимнастику весьма привлекатель-
ной для детей и проводящих взрослых.
В перспективе дальнейших исследований предпо-

лагается совершенствование методик интегрального 
развития детей.
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Адаптаційні засоби фізичного виховання студентів  
у формуванні культури здоров’я молоді

Куделко В.Е., Яковенко Ю.О., Королінська С.В.
Харківський національний економічний університет

Анотації:
Наведені результати досліджен-
ня мотивації  до занять фізич-
ним вихованням. Використано 
результати анкетування 50 сту-
дентів І курсу ХНЕУ, які свідчать 
про недостатню свідомість рів-
ня культури  власного здоров’я; 
проведене експериментальне 
вивчення рівня мотивації пер-
шокурсників до занять фізич-
ним вихованням. Доведено, що 
мотивація стає більш стійкою, 
якщо вживати спеціальні захо-
ди, що сприяють адаптаційному 
процесу.

Куделко В.Э., Яковенко Ю.А., Королинская 
С.В. Адаптационные средства физическо-
го воспитания студентов в формировании 
культуры здоровья молодежи. Приведены 
результаты исследования мотивации к заня-
тиям физическим воспитанием. Использованы 
результаты анкетирования 50 студентов I курса 
ХНЭУ, которые свидетельствуют о недостаточ-
ном знании уровня культуры собственного здо-
ровья; проведено экспериментальное изучение 
уровня мотивации первокурсников к заняти-
ям физическим воспитанием. Доказано, что 
мотивация становится более устойчивой при 
использовании специальных средств, котoрые 
способствуют адаптационному процессу.

Kudelko V.E., Yakovenko Y.O., Koro-
linska S.V. Adaptation methods of the 
students physical education in the 
forming of young people culture of 
health. The survey results of motivation 
to physical education were described. 
The results of 50 first-year students of 
KhNUE were used, which indicate the 
lack of knowledge about level of the self 
culture of health; experimental research 
of the first year students motivation level 
to physical education was made. Was 
proved, that motivation is becoming 
more sustainable when use special ac-
tions for promoting adaptation process.

Ключові слова:
мотивація, адаптація, 
студенти-першокурсники, ан-
кетування, здоров’я.

мотивация, адаптация, студенты-
первокурсники, анкетирование, здоровье.

motivation, adaptation, the first-year stu-
dents, questionnaire, health.

Вступ.1

Одним із стратегічних завдань національної 
освіти є виховання молоді у рамках відповідального 
ставлення до власного здоров’я, як до найвищої 
індивідуальної та суспільної цінності [6]. Вирішення 
цього завдання ускладнюється, у  зв’язку з тим, що 
сучасний етап розвитку суспільства характеризується 
в Україні погіршенням стану здоров’я підростаючого 
покоління, зростанням рівня хронізації захворювань 
серед дітей та молоді, що створює перешкоди для 
нормального формування у молодих людей захисних 
адаптаційних механізмів. 

 Загальновідомо, що заняття фізичною культурою 
та спортом здійснюють позитивний вплив на 
формування у студентської молоді здорового способу 
життя, їх духовний та фізичний розвиток.

Результати багатьох вітчизняних та зарубіжних 
досліджень [2,5,11] показують, що фізичні вправи 
зміцнюють здоров’я, підвищують нервово-психічну 
стійкість до емоційних стресів, підтримують високу 
фізичну та розумову працездатність. Для того, 
щоб функціональні системи організму відповідали 
всім вимогам, які їм пред’являє сучасне життя, 
необхідно своєчасно та систематично розширювати 
діапазон компенсаторних можливостей організму 
людини. Найбільш сенситивним періодом для 
цього є вік 16-20 років, час вступу молодої людини 
до вищого навчального закладу. В цей період 
необхідно дозованими фізичними навантаженнями 
різнонаправленого характеру досягати максимального 
розвитку (індивідуально для кожного) та 
удосконалення фізичних якостей, а потім протягом 
життя підтримувати їх на належному рівні. Необхідно 
також зауважити, що накопичувати резерви здоров’я 
необхідно до 25 років, а потім їх підтримувати. При 
чому, від здобутого у цей час потенціалу здоров’я 
залежить тривалість та якість життя. Таким чином, 
багато в чому найбільш сприятливим для заняття 
фізичною культурою є студентський вік.

© Куделко В.Е., Яковенко Ю.О., Королінська С.В., 2011

Проведений аналіз літературних джерел [1,9,10,11] 
дозволяє констатувати, що  роботах дослідників 
не було достатньо висвітлено взаємозв’язок 
процесу середовищної адаптації особистості та її 
психофізичного стану; питання значення формування 
культури здоров’я як чинника сприяння соціальній 
та професійній адаптації майбутніх фахівців також 
залишилися поза увагою вчених. 

Зазначимо, що у вищих закладах освіти найкращі 
умови для сприяння соціальній адаптації шляхом 
формування культури здоров’я студентів створюються 
у процесі засвоєння ними дисциплін валеологічної 
спрямованості, у позааудиторній роботі, а також на 
заняттях з фізичного виховання. І, хоча заходи [2,3,10] 
з формування культури здоров’я студентської молоді 
мають становити єдину систему, що охоплює увесь 
час перебування студентів у закладі освіти, засоби 
фізичного виховання становлять особливий предмет 
нашої уваги, оскільки дають можливість озброїти 
молодих людей не тільки знаннями, а й уміннями та 
позитивним досвідом збереження і відновлення влас-
ного здоров’я.

Необхідною умовою успішної соціальної адаптації 
студентів на заняттях з фізичного виховання стає розви-
ток у молоді позитивної мотивації щодо засвоєння прак-
тичних основ культури здоров’я, що пов'язано з форму-
ванням здоров'язберігаючої компетентності у фізичному 
самовдосконаленні і здоровому способі життя [4].

Робота виконана за планом НДР Харківського на-
ціонального економічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета: дослідження мотивації студентів першого 

курсу ХНЕУ до занять фізичним вихованням. Обґрун-
тування підвищення мотиваційних потреб засобами 
соціальної адаптації.

Задачі: – визначити методом анкетування зацікав-
леність студентів до занять фізичним вихованням;

експериментальне вивчення рівня мотивації першо-• 
курсників до занять фізичним вихованням;
довести ефективність наданої методики до адапта-• 
ційних властивостей студентів.
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Методи дослідження: аналіз літературних джерел, 
анкетування, педагогічне дослідження, педагогічний 
експеримент.

Результати дослідження.
До експерименту були долучені студенти І курсу 

ХНЕУ фінансового факультету, яких було поділено 
на дві групи: експериментальну та контрольну (25 
студентів в кожній групі). На протязі І семестру екс-
периментальна група займалась по запропонованій 
нами методиці, додавши до основних вправ та завдань 
адаптаційні вправи та ігри, а друга за загальною про-
грамою з фізичного виховання. 

Мотивація є одним із основних чинників, що 
впливають на якість та  регулярність занять фізичною 
культурою та спортом. На думку вчених, мотивація 
– це енергетичний заряд, що визначає активність ді-
яльності людини, свідома причина його активності, 
спрямована на досягнення мети [1,7]. Таким чином, 
мотив – це складне психічне утворення, що починає 
формуватися під впливом виникаючої у людини по-
треби. У свою чергу, потреба – це необхідність чого-
небудь, що проявляється у стані напруги психіки та 
віддзеркалюється у її свідомості у вигляді бажань, 
схильностей, потягу. Отримуючи інформацію про 
необхідність правильного рухового режиму, студенти 
осмислюють її та, в залежності від якості сприйняття 
почутого, виконують рухові вправи з більшим чи мен-
шим ефектом. Усвідомлюючи мотиви своєї діяльнос-
ті, вони уважніше слухають викладача, з захопленням 
повторюють за ним фізичні вправи та виконують їх в 
оптимальному для себе режимі, відповідальніше під-
ходять до самостійних занять у позанавчальний час, 
скоріше адаптуються до незвичних нових умов життя. 
Зважаючи на значення мотивів у формуванні культури 
здоров’я студентів, нами було проведене анкетування 
студентів І курсу Харківського національного еконо-
мічного університету на предмет вивчення їх мотива-
ції до занять фізичним вихованням.

Аналіз відповідей респондентів щодо особистих 
мотивів, які є для студента 1 курсу стимулом до за-

нять фізичною культурою та спортом, дав можливість 
виділити з перерахованих в анкеті головні: оздоров-
лення свого організму та зміцнення здоров’я (67,2 %); 
отримання заліку з дисципліни «фізичне виховання» 
(50,7 %); компенсація дефіциту рухової активності 
(44,8 %); підвищення загальної працездатності (43,3 
%). Те, що заняття з фізичного виховання є для рес-
пондентів активним відпочинком, відзначили лише 
22,4 % першокурсників, стимулом для гармонічного 
розвитку – 14,9%,  (див. Рис.1).

Отримані в ході анкетування дані свідчать про від-
сутність у багатьох першокурсників знань за відповід-
ними розділами таких навчальних дисциплін як «Фізич-
не виховання» та «Валеологія», хоча останні вже були 
предметами їх вивчення у загальноосвітніх середніх 
школах. Це потребує від викладачів кафедри фізичного 
виховання та спорту перегляду змісту та методики ви-
кладання дисципліни з метою формування індивідуаль-
но значущих мотивів до занять фізичною культурою та 
спортом, збагачення їх мотиваційними компонентами, 
що сприятиме адаптації молодих людей до особливос-
тей навчально-виховного процесу, зміцненню здоров’я, 
набуття навичок здорового способу життя.

Розробкою різноманітних заходів з соціальної адап-
тації молоді займалися сучасні дослідники [2,7,8,9]. 
На основі аналізу їх праць ми запропонували такий 
традиційний елемент заняття фізичною культурою як 
вишукування студентів у шеренгу (поряд із виклада-
чем – найвищий, наприкінці шеренги – найнижчий на 
зріст), перетворити у вишукування у шеренгу за ко-
льором волосся (біля викладача повинен стояти той, 
хто має найтемніше волосся, на протилежному кінці 
шеренги – світловолосий), або за датою народження 
(початок шеренги – той, хто народився 1 січня, кінець 
– 31 грудня). 

Аналогічно можна вдосконалювати й інші звичні 
елементи занять фізичною культурою, наприклад ігри 
з м’ячем. На етапі знайомства, коли не усі студенти 
готові до участі у серйозних командних іграх з м’ячем 
(волейбол, баскетбол тощо) було запропоновано про-

Рис.1. Особисті мотиви студентів до занять фізичною культурою та спортом
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водити у студентській групі більш спрощенні ігри. З 
метою сприяння знайомству, студентам пропонували 
кидати м'яч один одному у колі зі словами: «Ніхто з 
вас не знає, що я...» і далі розповідати щось про себе, 
або кидати один одному м'яч, називаючи будь-який 
іменник. Той, хто упіймав м'яч, повинен назвати свою 
асоціацію на цей іменник і кинути м’яч наступному. 
Той, у свою чергу, має сказати асоціацію та передати 
м’яч. Можна дещо змінити цю гру, запропонувавши 
студентам кидаючи один одному м'яч, називати будь-
які об'єкти, а тому, хто отримав м'яч, називати країну, 
яка у нього асоціюється з цими об'єктами.

Для організації адаптаційних заходів на занятті з 
фізичного виховання проводились рухливі ігри без 
м’яча. Наприклад, студентам пропонувалось уявити, 
що вони атоми, які рухаються швидко та безладно. По 
команді педагога «атоми» мають об’єднатися у «моле-
кули» по три-п'ять чоловік. Для сприяння невербаль-
ній адаптації студентів можна провести ще одну гру з 
нескладними правилами – на рахунок «один» студен-
ти мають знайти собі пару, на рахунок «два» – пара 
виконує певні однакові рухи, на рахунок «один» треба 
змінити пару, на рахунок «два» повторити рухи тощо.

Крім наведених вище, на занятті з фізичного вихо-
вання в експериментальній групі проводились різно-
манітні рухливі контактні ігри, ігри з м’ячем, командні 
конкурси та інші заходи, що забезпечують встанов-
лення невербального контакту між людьми. Усі вони 
спрямовані на подолання скутості, яка часто виникає 
у людини у незвичній ситуації, новій компанії, де ще 
не визначені спільні інтереси та теми для розмов. 

Такий підхід до виконання звичної та рутинної 
процедури дозволив з початку експерименту створити 
на занятті невимушену атмосферу, активізувати увагу 
студентів, стимулювати їх інтерес до спільних занять, 
сприяти найкращому пізнанню один одного, що нами 
було встановлено після повторного анкетування. Сту-
денти експериментальної групи  змінили своє став-
лення до занять з фізичного виховання (табл.1). Поді-
бні вправи не потребують багато часу та спеціальної 
підготовки педагога, але здатні забезпечити значний 
адаптаційний ефект у студентській групі.

Висновки.
1. Засоби фізичного виховання мають особливе значен-

ня у сприянні становленню особистості студентів, 
сприяють формуванню культури здоров’я, дають 
можливість озброїти молодих людей не тільки знан-
нями, а й дієвими уміннями та позитивним досвідом 
збереження і відновлення власного здоров’я. 

2. Більша частина студентів знають про позитивний 
вплив фізичної культури та спорту на індивідуальне 
здоров’я та фізичну підготовленість людини.

3. Першокурсники не завжди усвідомлюють свій 

низький та середній рівень фізичного розвитку, 
хоча у  багатьох з них відсутні стійкі мотиви до за-
нять тим чи іншим видом фізичної активності, що 
потребує від викладачів кафедри фізичного вихо-
вання вирішення професіональних завдань новими, 
нестандартними шляхами та методами.

4. Мотивація до занять фізичною культурою стає більш 
стійкою, якщо на заняттях з фізичного виховання вжи-
вати спеціальні заходи, що сприяють адаптаційному 
процесу, стимулюють ресурси організму, «загар-
товують» адаптаційні механізми особистості: ігри, 
вправи, бесіди, тести самодіагностики, ситуаційні 
технології, творчі завдання тощо.
Подальші дослідження планується провести з до-

лученням більшої кількості студентів, а також з ви-
користанням окрім анкетування  тестових засобів 
визначення спрямованості фізичного та соціального 
здоров'я.
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Таблиця 1
Зміни мотивації студентів до занять фізичним виховання  до та після експерименту

Оздоровлен-
ня організму 
та зміцнення 

здоров'я 

Отри-
мання 
заліку

Компенсація 
рухової 

активності

Підвищення 
загальної 

працездатності
Активний 

відпочинок
Гармонійний 

розвиток

До експерименту % 67,2% 50,7% 44,8% 43,3% 22,4% 14,9%
Після  експеримен-
ту % 69,85 50,7% 46,1% 44,5% 25,8% 15,5%
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Проблеми та перспективи неперервної освіти  
в галузі фізичної культури та спорту

Куртова Г.Ю.
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

Анотації:
Розглянуто наукові дослідження за 
напрямком неперервної педагогіч-
ної освіти в галузі фізичної куль-
тури та спорту. Наведено аналіз 
публікацій російських і українських 
вчених відносно різних аспектів 
функціонування системи освіти. 
Розглянуто етапи формування 
педагогічної майстерності у під-
готовці висококваліфікованих спе-
ціалістів. Доведено, що проблеми 
неперервної освіти в сучасному 
освітньому просторі знаходяться в 
стадії осмислення. Виділені осно-
вні аспекти суті неперервної осві-
ти: компенсаторний, формальний 
та соціокультурний.

Куртова Г.Ю. Проблемы и перспективы 
непрерывного образования в области 
физической культуры и спорта. Рассмо-
трено научные исследования по направле-
нию непрерывного педагогического обра-
зования в области физической культуры и 
спорта. Приведен анализ публикаций рос-
сийских и украинских ученых относитель-
но различных аспектов функционирования 
системы образования. Рассмотрены этапы 
формирования педагогического мастерства 
в подготовке высококвалифицированных 
специалистов. Доказано, что проблемы 
непрерывного образования в современ-
ном образовательном пространстве на-
ходятся в стадии осмысления. Выделены 
основные аспекты сути непрерывного об-
разования: компенсаторный, формальный и 
социокультурный.

Kurtova G.U. The problems and per-
spectives of uninterrupted education 
in the field of physical training and 
sport. Scientific investigations in the 
direction of uninterrupted pedagogical 
education in the field of physical culture 
and sport are examined. The analysis of 
Russian and Ukrainian scientists publi-
cations concerning different aspects of 
educational system function are given. 
The ways of pedagogical skills in the 
preparation of high qualified special-
ists are observed. It is proved, that the 
problems of uninterrupted education 
in modern educational expanse are 
made sense of now. The main aspects 
of uninterrupted education essence are 
marked out: compensational, formal and 
sociocultural.

Ключові слова:
проблеми, перспективи, освіта, 
підготовка, учитель, спорт.
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Вступ. 1

У сучасному світі, який характеризується 
стрімко зростаючим процесом інформатизації та 
комп’ютеризації, тенденцією міграції населення, що 
зумовлена процесами глобалізації, освіта перетворю-
ється із закінченого процесу в безкінечний. Людина, 
яка прагне гідного соціального стану та позиції у сус-
пільстві і бажає бути конкурентоспроможною на рин-
ку праці, повинна безперервно навчатися новому, як 
засвоювати нові знання, так і набувати нових вмінь і 
навичок. Звідси постає проблема неперервної освіти, 
яка означає не тільки освіту впродовж всього життя, а 
й передбачає постійний перехід на більш високі рів-
ні, якісний і кількісний прогрес людини в оперуванні 
своїми професійними знаннями і вміннями, набуття 
життєвого і професійного досвіду.

Різні аспекти функціонування системи неперерв-
ної професійної освіти висвітлені в працях вітчизня-
них учених А.М. Алексюка, В.М. Галузинського, С.У. 
Гончаренка, М.Б. Євтуха, І.А. Зязюна, Н.Г. Ничкало, 
П.І. Підкасистого, С.О. Сисоєвої. Концептуальні за-
сади професійної підготовки майбутніх фахівців 
ґрунтовно досліджувалися в працях вітчизняних 
учених (Р.С.Гуревич, А.О.Лігоцький, Л.О.Хомич, 
Я.В.Цехмістер), зокрема, професійної підготовки 
майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту 
– в працях вітчизняних (Г.М.Арзютов, О.М.Вацеба, 
Е.С.Вільчковський, М.С.Герцик, О.Ц.Демінський, 
В.І.Завацький, О.С.Куц, В.М.Платонов, Б.М.Шиян, 
Ю.М.Шкребтій) і російських (О.Г.Барабанов, 
Є.П.Каргаполов, О.В.Пєтунін, В.В.Приходько, 
В.В.Фидельський, Г.О.Шашкін) дослідників.

Робота виконана за планом НДР Чернігівсько-
го державного педагогічного університету імені Т.Г. 
Шевченка.
© Куртова Г.Ю., 2011

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета – проаналізувати стан досліджуваної про-

блеми в педагогічній теорії, визначити проблеми та 
перспективи неперервної освіти в галузі фізичної 
культури.

Результати дослідження. 
Вперше термін “Неперервна освіта” було вжито 

у 1968 році в матеріалах генеральної конференції 
ЮНЕСКО. І з того часу активно вживається у 
педагогічній науці, не зважаючи на розбіжності у 
тлумаченні його змісту [6].

Термін “неперервна освіта” має три значення: 1) 
неперервна освіта як освіта протягом трудового життя 
людини; 2) неперервна освіта як освіта протягом 
всього життя людини — «освіта крізь усе життя»; 3) 
неперервна освіта як безперервний глобальний процес 
накопичення, збереження і приросту (збільшення) 
людьми буденного і наукового знання протягом всієї 
історії людства. 

У контексті цих світових тенденцій в Україні по-
стали завдання теоретико-методологічного обґрун-
тування й визначення шляхів розвитку неперервної 
професійної освіти [2]. З огляду на це виняткового 
значення набуває розширення досліджень у галузі пе-
дагогіки i психології праці, порівняльної професійної 
педагогіки, а також обґрунтування Національної сис-
теми кваліфікацій та стандартів професійної компе-
тентності; професійного виховання в умовах ринкової 
економіки, методик пpoфeciйнoгo навчання (за галу-
зевим спрямуванням), дидактики професійної освіти 
з урахуванням специфіки підготовки та вдосконален-
ня кваліфікації фахівців у навчальних закладах [7].

В умовах посилення інтеграційних процесів прі-
оритетного значення набуває питання теоретико-
методологічного обґрунтування підготовки сучасно-
го педагогічного персоналу в контексті неперервної 
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професійної освіти. Такі дослідження, спираючись на 
основні положення теорії пізнання, а також педагогі-
ки й психології праці, слід спрямовувати на обґрунту-
вання професійної педагогіки як науки про загальні 
й специфічні закони, закономірності, принципи, осо-
бливості та умови розвитку професійної освіти й на-
вчання, професійного виховання та формування осо-
бистості майбутнього професіонала.

У Національній доктрині розвитку освіти в Укра-
їні у XXI столітті зазначено, що державна політика у 
галузі освіти, навчання та зайнятості здійснюється з 
урахуванням світових тенденцій розвитку неперерв-
ної освіти, відповідно до соціально-економічних, тех-
нологічних та соціокультурних змін. 

Неперервна освіта реалізується через: забезпе-
чення наступності змісту та координації освітньо-
виховної діяльності на різних ступенях освіти; 
формування потреби й здатності до самонавчання від-
повідно до інтелектуальних можливостей особистос-
ті; оптимізацію системи перепідготовки працівників 
і підвищення їх кваліфікації; створення інтегрованих 
навчальних планів та програм; зв'язок між середньою 
загальноосвітньою, професійно-технічною, вищою 
школами та закладами післядипломної освіти; фор-
мування й розвиток навчально-науково-виробничих 
комплексів ступеневої підготовки фахівців.

Вищі навчальні заклади є органічною складовою 
системи неперервної фізкультурної освіти, яка визна-
чає головний вектор підготовки професіонала для га-
лузі “Фізична культура та спорт”. Саме тому в системі 
неперервної фізкультурної освіти виняткового значен-
ня набуває професійна підготовка майбутніх фахівців 
фізичного виховання та спорту, яка характеризує тех-
нологічно обґрунтовані заходи вищих навчальних за-
кладів країни по наданню особистості майбутнього 
фахівця фізичного виховання та спорту такого рівня 
професіоналізму, завдяки якому вона стане конку-
рентноспроможною на ринках праці, буде самостійно 
організовувати фізичне виховання різних верств насе-
лення й успішно працювати в усіх ланках спортивно-
го і фізкультурного руху [4].

На думку Сисоєвої С.О., для реалізації нових під-
ходів у розвитку неперервної фізкультурної освіти 
необхідні:

апробація та впровадження нових освітніх профе-• 
сійних програм, педагогічних і інформаційних тех-
нологій у навчальний та дослідницький процеси;
розробка нових науково-дослідних напрямків к га-• 
лузі “Фізична культура та спорт”;
укріплення навчально-спортивної і матеріально-• 
технічної бази навчальних закладів середньої та ви-
щої фізкультурної освіти;
здійснення обміну досвідом професійної підготов-• 
ки майбутніх фахівців із закордонними країнами, 
включаючи стажування;
забезпечення професійної підготовки, перепідго-• 
товки і стимулювання діяльності суспільних органі-
заторів і тренерів з фізичної культури [7].

Н.Ю. Волянюк [3] зазначає, що підготовка висо-
кокваліфікованих спеціалістів з фізичної культури і 

спорту, розвиток їх педагогічних здібностей, форму-
вання педагогічної майстерності – процес тривалий, 
який умовно можна поділити на наступні етапи: до-
вузівського, вузівського та післявузівського. На кож-
ному з цих етапів вирішуються свої специфічні за-
вдання, застосовуються відповідні форми, методи та 
засоби. Основними завданнями першого етапу (дову-
зівської підготовки) є організація профорієнтаційної 
роботи й формування стійких інтересів до професії 
вчителя. Етап вузівської підготовки забезпечує таку 
організацію навчально-виховного процесу, яка фор-
мує спеціальні знання, практичні вміння та навички. 
Для етапу післявузівської підготовки характерними є 
професійна адаптація молодого вчителя, стажування 
за спеціальністю.

Особливо відповідальним, на думку провідних фа-
хівців, у формуванні майбутнього педагога є перший 
етап. Змістовна, послідовна робота на цьому етапі 
дозволяє виявити учнів, що виявляють стійкий інтер-
ес та нахили до педагогічної праці. Іншими словами, 
виявлення професійно-педагогічної спрямованості 
особистості майбутнього вчителя фізичної культури 
– одне з головних завдань підготовки висококваліфі-
кованих спеціалістів [1, 2].

Процес формування особистості професіонала в 
період навчання у вузах системи фізичного виховання 
і спорту обумовлюється з одного боку, синтезом зді-
бностей, активності та спрямованості особистості, з 
іншого – вимогами діяльності, що детерміновані осо-
бливостями її змісту, засобами та умовами організації 
[3].

Неперервна освіта неможлива без процесу форму-
вання інформаційної культури майбутнього фахівця. 
Темпи розвитку соціуму, інтереси людей, потреби, що 
постійно змінюються, створюють передумови для фа-
хівців сфери фізичної культури опановувати все нови-
ми знаннями, новітніми спортивними й оздоровчими 
технологіями. Сучасний ринок праці диктує необхід-
ність постійного підвищення кваліфікації, оновлення 
професійних знань. До такої постановки питання го-
тові лише фахівці, що уміють добувати нову інфор-
мацію й ефективно її використовувати в педагогічній 
та управлінській діяльності. Проте потрібно враху-
вати, що йдеться не просто про підвищення рівня 
знань майбутнього фахівця, а про вміння знаходити 
потрібну інформацію, осмислювати її,  у практичну 
діяльність, оперативно відгукуватися на інноваційний 
досвід, а також проектувати, створювати, експеримен-
тально апробовувати інновації, уміти їх наполегливо й 
цілеспрямовано поширювати [1]. У зв'язку з цим до-
цільно говорити про моделі інноваційної неперервної 
фізкультурної освіти. Дана модель повинна містити 
етапи навчання професії. На першому етапі вибудову-
ються взаємозв'язки предметних знань і професійних 
технологій, формується інноваційне мислення. На 
другому етапі структуруються нові знання й уміння, 
вивчаються інноваційні технології, що впливають на 
підвищення якості навчання. На третьому етапі вивча-
ється наукова й інноваційна методологія з подальшим 
її застосуванням на практиці. Дуже важливий момент 
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у процесі формування фахівця з фізичної культури і 
спорту нової формації – урахування динаміки зміни 
якості професійного становлення, професійної компе-
тенції і професійного інноваційного мислення в пред-
метній галузі [3].

Зростання ролі неперервної фізкультурної освіти в 
сучасній соціально-економічній ситуації призводить 
до того, що поряд традиційними функціями педаго-
га (навчання, виховання, допомога в розвитку, оцінка, 
робота з батьками тощо) в умовах модернізації освіти 
актуалізуються також професійні функції: організація 
змістовної і професійної сторін освіти й соціокультур-
ного середовища. Останнім часом стають більш за-
требуваними комунікативні функції (уміння вести со-
ціальний діалог, забезпечити соціальне партнерство, 
пов'язане з управлінською, економічною, правовою, 
соціальною, культурн діяльністю тощо) [6].

Інформатизація суспільства вимагає постійного 
зростання об'ємів знань, тому більш важливим для пе-
дагога стає вміння вести науково-дослідну роботу, як 
самостійну, так і зі студентами в рамках і програмах 
проектів різного рівня.

Позитивна в цілому динаміка неперервної підго-
товки фахівців фізичного виховання і спорту визнає 
наявність проблем, обумовлених як зовнішніми чин-
никами, так і внутрішніми особливостями сучасної 
діяльності. У першу чергу до них слід віднести: 

Зниження престижності педагогічної освіти, по-1. 
ниження соціального статусу викладача фізичного 
виховання.
Відсутність концепції професійної неперервної 2. 
підготовки фахівців фізичного виховання і спорту, 
нормативно-правової бази й економічних механізмів 
її реалізації.
Неузгодженість методологічних підходів при 3. 
створенні й реалізації спадкоємних державних 
освітніх стандартів і програм усіх рівнів і ступенів 
неперервної освіти, механізму їх моніторингу.
Відсутність теоретично обґрунтованих підходів у 4. 
науково-методичному забезпеченні неперервної 
підготовки фахівців фізичного виховання і спорту 
на різних етапах і рівнях освіти. [7].

Висновки.
Аналіз та узагальнення науково-методичної лі-

тератури стосовно педагогічних умов професійної 
підготовки вчителів фізичної культури дозволив нам 
сформулювати такі висновки:

Аналіз робіт різних авторів [2–7] з проблеми непе-
рервної освіти дозволив виділити основні напрямки 
досліджень: неперервна освіта в сучасному освітньо-
му просторі є однією з пріоритетних проблем і знахо-
диться у стадії осмислення фахівцями різних галузей 
знань; існують різні підходи до розуміння проблеми 
неперервної освіти.

Відзначаються такі основні аспекти суті неперерв-
ної освіти:

Перший – коли в неперервній освіті бачать професійну 1. 
освіту дорослих, так зване підвищення кваліфікації, 
а по суті – компенсаторну, додаткову освіту, частину 
«кінцевої» або освіту «на все життя».
Прихильники іншого напрямку надають перевагу 2. 
педагогічно-організованим формальним структурам.
Ідея довічної освіти – потреба, прагнення до 3. 
пізнання себе й навколишнього світу, освіта «крізь 
усе життя» є основою третього підходу, який є 
найбільш продуктивним і перспективним – непе-
рервна підготовка розглядається як новий спосіб 
організації освітньої діяльності, що забезпечує 
й випереджає розвиток знань та спирається на 
соціокультурний базис.
Реалізація програми модернізації процесу 4. 
неперервної професійної підготовки фахівців з 
фізичної культури і спорту вимагає розробки, 
створення й забезпечення освітнього процесу на-
вчальними програмами спецкурсів, навчальними і 
навчально-методичними посібниками, зміст яких 
повинен бути націлений на зміну професійного 
мислення фахівців, озброєння їх новими знання-
ми і уміннями, інноваційними технологіями. 
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Влияние реабилитационных мероприятий  
на психофизиологическое состояние работниц  

промышленного предприятия 26-35 лет
Маликова А.Н.

Запорожский национальный  университет

Анотації:
Проведено изучение особенностей 
влияния авторской программы реа-
билитационных мероприятий на пси-
хофизиологическое состояние ра-
ботниц промышленного предприятия 
26-35 лет. Показано, что к окончанию 
курса реабилитации для всех работ-
ниц было характерно улучшение 
концентрации, устойчивости, пере-
ключаемости внимания, повышение 
объема кратковременной памяти 
и  существенное снижение уровней 
экстраверсии и нейротизма. Сдела-
ны выводы относительно возмож-
ности использования разработанной 
реабилитационной программы в 
оптимизации психофизиологическо-
го статуса работниц промышленного 
предприятия 26-35 лет.

Малікова А.М. Вплив реабілітаційних 
заходів на психофізіологічний стан 
робітниць промислового підприєм-
ства 26-35 років. Проведено вивчення 
особливостей впливу авторської програ-
ми реабілітаційних заходів на психофізі-
ологічний стан робітниць промислового 
підприємства 26-35 років. Показано, що 
по завершенню курсу реабілітації для 
усіх робітниць було характерне покра-
щення концентрації, стійкості, переми-
кання уваги, підвищення об’єму коротко-
часної пам’яті та суттєве зниження рівнів 
екстраверсії та нейротизму. Зроблені ви-
сновки щодо можливості використання 
розробленої програми в оптимізації пси-
хофізіологічного статусу робітниць про-
мислового підприємства 26-35 років.

Malikova A.M. Influence of the rehabili-
tation measures on the psychophysio-
logical state of workwomen of industrial 
enterprise at the age of 26-35 years. It is 
learnt the peculiarities of author’s program 
of rehabilitation activities on psychophysi-
ological state of workwomen of industrial 
enterprise at the age of 26-35 years. It is 
shown that at the end of a course of re-
habilitation for all workwomen was char-
acteristic improvement of concentration, 
firmness, switching of attention, increase 
of volume of brief memory and substantial 
decline of levels of extraverts and neu-
rotism. It is decided to use this program 
in the way of optimization of psyhophysi-
ological status of workwomen of industrial 
enterprise at the age of 26-35 years.

Ключові слова:
психофизиологический статус, 
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Введение.1

В настоящее время достаточно актуальными стали 
исследования, посвященные изучению влияния тех 
или иных средств реабилитации на состояние орга-
низма различных категорий населения, что связано, в 
первую очередь, с объективным ухудшением состоя-
ния здоровья лиц различного возраста, пола, социаль-
ной принадлежности и т.п. [1, 2, 4, 5].

Анализ значительного числа исследований по 
указанной проблеме позволил констатировать, что, 
во-первых, в большинстве из них изучаются вопросы 
реабилитации либо детей школьного возраста, либо 
студенческой молодежи и практически отсутствуют 
экспериментальные исследования, касающиеся лиц 
более старшего возраста, особенно работающих в 
условиях промышленного производства. Во-вторых, в 
подавляющем числе исследований в качестве основ-
ных критериев эффективности применения разноо-
бразных реабилитационных программ выбираются 
традиционные показатели систем кровообращения, 
внешнего дыхания, физической работоспособности и 
подготовленности и т.п. и совершенно игнорируются 
показатели, характеризующие психофизиологический 
статус организма.

С учетом неоспоримого мнения о том, что любой 
человек обладает не только биологическими, но и 
выраженными социально-психологическими особен-
ностями, использование параметров его психофизио-
логического состояния при изучении влияния тех или 
иных средств реабилитации представляется совер-
шенно оправданным [3, 6, 7]. 

Актуальность и несомненная практическая значи-
мость указанной проблемы послужили предпосылка-
ми для проведения настоящего исследования. 
© Маликова А.Н., 2011

Работа выполнена в соответствии с планом НИР 
Запорожского национального университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования стало изучение влияния ав-

торской программы реабилитационных мероприятий 
на психофизиологическое состояние женщин 26-35 
лет, работающих в условиях промышленного произ-
водства.

Результаты исследований. 
В соответствии с целью исследования нами было 

проведено обследование 49 женщин в возрасте 26-35 
лет, работающих на ЗАО «ЗАЗ» (г. Запорожье) от 4 до 
10 лет. Все женщины были разделены на две группы: 
контрольная (КГ) (14 женщин в возрасте 26-30 лет и 
12 – в возрасте 31-35 лет) и основная (ОГ) (12 женщин 
в возрасте 26-30 лет и 11 – в возрасте 31-35 лет). Ра-
ботницы предприятия, составившие основные груп-
пы, в течение 10 месяцев прошли курс реабилитации 
по разработанной нами программе, которая включала 
специальные комплексы производственной гимна-
стики, составленные для конкретной рабочей специ-
альности и выполняемые непосредственно на рабо-
чем месте 2-3 раза за смену при появлении первых 
признаков утомления, занятия в тренажерном зале, 
средства гидротерапии, аквааэробики, а также приме-
нение витаминных препаратов в переходные сезоны 
года (осень-зима и весна-лето). 

В начале исследования, через 4 и 10 месяцев у всех 
женщин для оценки степени влияния предложенных 
средств реабилитации на их психофизиологическое 
состояние определяли: объем кратковременной па-
мяти на числа (ОКП, к-во правильных сумм чисел), 
уровень концентрации внимания (КВ, к-во знаков), 
его устойчивости (УВ, к-во букв за 60 с) и переклю-
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чаемости (ПВ, %) с помощью пробы Бурдона, а также 
степень выраженности экстраверсии (Э, баллы) и ней-
ротизма (Н, баллы) по методике Айзенка-Тейлора.

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

В таблице 1 представлены результаты предвари-
тельного обследования работниц промышленного 
предприятия контрольной и основной групп в возрас-
те 26-30 лет и 31-35 лет.

Приведенные материалы позволили, во-первых, 
констатировать отсутствие межгрупповых различий в 
величинах использованных в исследовании психофи-
зиологических параметров (в рамках каждой возраст-
ной группы) и, во-вторых, определенные особенности 
психофизиологического состояния обследованных 
женщин.

Так, на фоне соответствующих норме значений 
устойчивости внимания (величины УВ колебались 
в интервале от 5,45±0,58 б/с до 6,58±0,47 б/с) и его 
переключаемости (13,43±1,01% – 16,09±1,13%), для 
всех работниц, независимо от возраста и групповой 
принадлежности (контрольная или основная) были ха-
рактерны сниженные значения концентрации внима-
ния (249,18±6,27 – 267,67±12,06 знаков), объема крат-
ковременной памяти (21,42±1,02 – 25,43±1,22 сумм), 
а также явно неблагоприятные величины показателей, 
характеризующих индивидуальные психотипологи-
ческие свойства личности. У всех работниц в начале 
исследования регистрировалась ярко выраженная экс-
траверсия (23,00±1,06 – 25,75±1,27 балла) и высокий 
уровень нейротизма (17,29±0,66 – 18,58±0,71 балла).

В целом материалы предварительного обследова-
ния свидетельствовали о неблагоприятном психофи-
зиологическом состоянии всех принявших участие в 
эксперименте работниц промышленного предприятия 
и о необходимости проведения среди них соответ-
ствующих реабилитационных мероприятий.

Результаты повторного, через 4 месяца после на-
чала внедрения авторской программы реабилитации, 
тестирования женщин обеих групп позволили уста-
новить следующее. В соответствии с данными табли-
цы 2 уже к данному этапу эксперимента для женщин 
основной группы 26-30 лет были характерны досто-
верно более лучшие, в сравнении с работницами кон-
трольной группы, величины практически всех психо-
физиологических показателей.

Среди них регистрировались статистически зна-
чимо более высокие значения концентрации (соот-
ветственно 270,83±11,51 знаков и 242,63±10,12 зна-
ков) и устойчивости (7,17±0,51 б/с и 4,93±0,25 б/с) 
внимания и объема кратковременной памяти на числа 
(26,50±1,03 сумм и 22,57±0,73 сумм) и, напротив, бла-
гоприятно более низкие величины переключаемости 
внимания (12,58±1,04% и 15,29±0,82%). Достаточно 
выраженной была также у женщин 26-30 лет основ-
ной группы и тенденция к снижению выраженности 
экстраверсии и нейротизма, хотя статистически до-
стоверных межгрупповых различий на данном этапе 
исследования не наблюдалось.

Несомненно позитивным оказалось влияние пред-
ложенной нами программы реабилитации и на орга-
низм женщин 31-35 лет. 

Несмотря на отсутствие достоверных межгруппо-
вых различий в величинах устойчивости и переклю-
чаемости внимания, для работниц основной группы 
данного возраста были характерны статистически 
значимо более высокие, чем в контрольной группе, 
значения концентрации внимания (соответственно 
261,82±6,05 знаков и 238,83±6,73 знаков), объема 
кратковременной памяти на числа (25,45±1,05 сумм и 
19,67±0,69 сумм) и существенно более низкий уровень 
экстраверсии (24,18±0,83 балла и 27,33±1,29 балла) и 
нейротизма (15,91±0,61 балла и 19,75±0,78 балла).

Отметим, однако, что на данном этапе исследова-
ния уровень экстраверсии и нейротизма у всех обсле-
дованных женщин был достаточно высоким.

Наиболее существенные изменения психофизио-
логического состояния работниц промышленного 
предприятия были отмечены нами, как и предполага-
лось, к окончанию курса реабилитации.

Как видно из таблицы 3 к окончанию исследова-
ния для женщин основной группы в возрасте 26-30 
лет были характерны достоверно более лучшие, чем у 
представительниц контрольной группы этого же воз-
раста, значения всех использованных в работе психо-
физиологических показателей.

Среди них отмечались достоверно более высо-
кие величины концентрации (301,67±11,30 знаков и 
231,86±7,11 знаков) и устойчивости (9,83±0,51 б/с и 
4,29±0,19 б/с) внимания, объема кратковременной па-
мяти на числа (30,08±1,05 сумм и 21,21±0,72 сумм) и 
благоприятно более низкие значения переключаемо-
сти внимания (10,17±0,86% и 16,64±1,04%), уровня 
экстраверсии (19,50±0,87 балла и 27,36±1,54 балла) 
и нейротизма (13,25±0,65 балла и 19,14±0,51 бал-
ла). Важно отметить при этом, что практически все 
показатели, отражающие особенности внимания и 
кратковременной памяти женщин основной группы 
к окончанию исследования соответствовали норме, 
наблюдалось снижение уровня экстраверсии до функ-
ционального класса «экстраверсия», а нейротизма до 
«среднего» структурного подразделения.

Практически аналогичными оказались изменения 
изученных показателей и у женщин основной группы, 
но более старшего возраста – 31-35 лет.

Было установлено, что под влиянием авторской 
программы реабилитационных мероприятий к окон-
чанию исследования у них отмечались благопри-
ятно более высокие, чем у работниц контрольной 
группы этого же возраста, величины концентрации 
(267,55±5,99 знаков и 225,33±5,31 знаков) и устой-
чивости (7,73±0,49 б/с и 4,25±0,18 б/с) внимания, 
объема кратковременной памяти (30,09±1,29 сумм и 
18,00±0,80 сумм) и более низкие значения переклю-
чаемости внимания (10,27±0,74% и 20,17±1,04%), 
экстраверсии (19,45±0,68 балла и 29,83±1,17 балла) 
и нейротизма (12,73±0,43 балла и 21,00±0,70 балла). 
Необходимо указать также на то, что, как и среди жен-
щин основной группы 26-30 лет, для работниц основ-
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Таблица 1 
Психофизиологические показатели у женщин 26-30 лет и 31-35 лет контрольной и основной групп  

до начала проведения реабилитационных мероприятий (М±м)

Показатели
26-30 лет 31-35 лет

КГ ОГ КГ ОГ
Концентрация внимания,
к-во знаков 263,21±10,97 267,67±12,06 249,83±8,71 249,18±6,27

Устойчивость внимания, 
к-во букв / с 5,79±0,47 6,58±0,47 5,67±0,41 5,45±0,58

Переключаемость внима-
ния, % 13,43±1,01 13,75±1,10 15,5±1,05 16,09±1,13

Объем кратковременной 
памяти, к-во сумм 25,43±1,22 25,00±1,06 21,42±1,02 23,27±1,05

Экстраверсия, баллы
23,00±1,06

яркая  
экстраверсия

24,67±1,27
яркая  

экстраверсия

25,75±1,27
яркая  

экстраверсия
25,18±0,94

яркая экстраверсия

Нейротизм, баллы 17,29±0,66
высокий

18,08±0,96
высокий

18,58±0,71
высокий

18,09±0,78
высокий

Таблица 2 
Психофизиологические показатели у женщин 26-30 лет и 31-35 лет контрольной и основной групп  

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

Показатели 26-30 лет 31-35 лет
КГ ОГ КГ ОГ

Концентрация внима-
ния, к-во знаков 242,63±10,12 270,83±11,51*** 238,83±6,73 261,82±6,05**

Устойчивость внимания, 
к-во букв за 60 с 4,93±0,25 7,17±0,51* 5,00±0,33 6,09±0,48

Переключаемость вни-
мания, % 15,29±0,82 12,58±1,04** 17,25±1,02 14,64±1,08

Объем кратковременной 
памяти, к-во сумм 22,57±0,73 26,50±1,03* 19,67±0,69 25,45±1,05***

Экстраверсия, баллы
25,71±1,16

яркая  
кстраверсия

22,08±1,02
яркая 

экстраверсия

27,33±1,29
яркая  

экстраверсия

24,18±0,83*
яркая  

экстраверсия

Нейротизм, баллы 17,64±0,64
высокий

16,17±0,59
высокий

19,75±0,78
высокий

15,91±0,61***
высокий

Примечание: здесь и далее – * – p < 0,05; ** – – p < 0,01; *** – – p < 0,001 по сравнению с контрольной группой.

ной группы 31-35 лет к окончанию исследования были 
характерны соответствующие норме значения всех 
показателей внимания и объема памяти, а также пере-
ход в более благоприятные функциональные классы 
уровней экстраверсии и нейротизма.

Убедительным подтверждением приведенным 
материалам послужили результаты сравнительного 
анализа величин относительного изменения, к окон-
чанию эксперимента, использованных в работе пока-
зателей у всех обследованных женщин.

Как видно из данных таблицы 4 к окончанию 
исследования для всех женщин основной группы, 
независимо от возраста, было характерно суще-
ственное улучшение устойчивости (на 41,67±1,31% 
– 49,37±1,47%) и переключаемости (на 26,06±1,27% 
– 36,16±1,19%) внимания, объема кратковременной 
памяти (на 20,33±1,41% – 29,30±1,58%), а также ин-
дивидуальнопсихологических показателей (падение 
значений экстраверсии на 20,95±1,21% – 22,74±1,23% 
и нейротизма на 26,73±1,21% – 29,65±1,14%).

Можно указать также на то, что среди женщин 
основной группы 31-35 лет отмечались более высо-
кие, в сравнении с женщинами основной группы 26-
30 лет, темпы улучшения переключаемости внимания 
и объема кратковременной памяти и, напротив, мень-
шие величины прироста устойчивости  и концентра-
ции внимания.      

Отметим также, что для женщин контрольной 
группы, также независимо от возраста, изменения 
изученных психофизиологических показателей были 
неудовлетворительными.

Среди них, к окончанию исследования, было заре-
гистрировано снижение концентрации (на 9,81±1,17% 
– 11,91±1,19%), устойчивости (на 25,00±1,09% – 
25,93±1,08%), переключаемости (на 23,94±1,43% 
– 30,11±1,41%) внимания, объема кратковременной 
памяти на числа (на 15,95±1,27% – 16,57±1,16%) и 
рост выраженности экстраверсии (на 15,86±1,36% 
– 18,94±1,76%) и нейротизма (на 10,74±1,27% – 
13,00±1,40%).   
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Выводы. 
В целом полученные в настоящем исследовании 

материалы убедительно свидетельствовали о выра-
женном позитивном влиянии предложенной нами 
программы реабилитационных мероприятий на пси-
хофизиологическое состояние работниц промышлен-
ного производства в возрасте 26-35 лет и о возмож-
ности практического внедрения данной программы, 
способствующей выраженной нормализации психо-
физиологического статуса организма.
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Таблица 3 
Психофизиологические показатели у женщин 26-30 лет и 31-35 лет контрольной и основной групп  

через 10 месяцев после начала проведения реабилитационных мероприятий (М±м)

Показатели
26-30 лет 31-35 лет

КГ ОГ КГ ОГ

Концентрация внимания,
к-во знаков 231,86±7,11 301,67±11,30*** 225,33±5,31 267,55±5,99***

Устойчивость внимания, 
к-во букв за 60 с 4,29±0,19 9,83±0,51*** 4,25±0,18 7,73±0,49***

Переключаемость вни-
мания, % 16,64±1,04 10,17±0,86*** 20,17±1,04 10,27±0,74***

Объем кратковременной 
памяти, к-во сумм 21,21±0,72 30,08±1,05*** 18,00±0,80 30,09±1,29***

Экстраверсия, баллы
27,36±1,54

яркая  
экстраверсия

19,50±0,87***
экстраверсия

29,83±1,17
яркая  

экстраверсия
19,45±0,68***
экстраверсия

Нейротизм, баллы 19,14±0,51
высокий

13,25±0,65***
средний

21,00±0,70
высокий

12,73±0,43***
средний

Таблица 4 
Величины относительного изменения психофизиологических показателей женщин 26-30 лет и 31-35 лет  

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

Показатели
26-30 лет 31-35 лет

КГ ОГ КГ ОГ

Концентрация внимания -11,91±1,19 12,7±1,37*** -9,81±1,17 7,37±1,38***

Устойчивость внимания -25,93±1,08 49,37±1,47*** -25,00±1,09 41,67±1,31***

Переключаемость вни-
мания 23,94±1,43 -26,06±1,27*** 30,11±1,41 -36,16±1,19***

Объем кратковременной 
памяти -16,57±1,16 20,33±1,41*** -15,95±1,27 29,30±1,58***

Экстраверсия 18,94±1,76 -20,95±1,21*** 15,86±1,36 -22,74±1,23***

Нейротизм 10,74±1,27 -26,73±1,21*** 13,00±1,40 -29,65±1,14***
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Вплив занять спортом на формування загальних  
життєвих та ціннісних орієнтацій студентів ВНЗ

Марченко О.Ю.
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Анотації:
Розглядаються загальні інтереси 
студентів, що зумовлюють їх за-
хоплення у вільний час і сформо-
ваність цінностей індивідуальної 
фізичної культури студентів, як 
основи мотивації до самовдоско-
налення. В експерименті приймали 
участь 70 студентів. Заняття про-
водилися протягом навчального 
року в обсязі 4 години на тиждень. 
Встановлено рівень впливу занять 
спортом на структуру та ієрархію 
ціннісних орієнтацій студентів.

Марченко О.Ю. Влияние занятий спортом 
на формирование общих жизненных и 
ценностных ориентаций студентов вузов. 
Рассматриваются общие интересы студентов, 
обусловливающие их увлечения в свободное 
время и сформированность ценностей инди-
видуальной физической культуры студентов 
как основы мотивации к самосовершенство-
ванию. В эксперименте принимали участие 
70 студентов. Занятия проводились на про-
тяжении учебного года в объеме 4 часа в не-
делю. Установлен уровень влияния занятий 
спортом на структуру и иерархию ценностных 
ориентаций студентов.

Marchenko O.U. Effects of exercise 
on the formation of life-wide and value 
orientations of university students. In 
this paper we consider the common in-
terests of the students responsible for 
their hobbies in their spare time and the 
formation of values of individual physi-
cal education students as a basis for 
self-motivation. In the experiment par-
ticipated 70 students. Classes are held 
during the school year in the amount of 
4 hours per week. Determined the level 
of impact studies on the structure and 
hierarchy of values of students.

Ключові слова:
рухова активність, фізична культу-
ра, особистість, якості, цінності.

двигательная активность, физическая 
культура, личность, качества, ценности.

motor activity, physical culture, person-
ality, qualities, values.

Вступ.1

Система ціннісних орієнтацій індивідуальна для 
кожної особистості, і сформованість особистості 
можна оцінювати за диференціацією цінностей 
у пізнанні настільки, наскільки змістовний бік 
ціннісних орієнтацій, притаманний конкретному 
віку, відповідає інтересу соціуму [3]. Тому розвиток 
ціннісних орієнтацій є ознакою зрілості особистості, 
показником міри її спеціальності.

Більшість дослідників відносять цінності до 
суб’єктивно-об’єктивної категорії [1, 2, 10]. Вони вважа-
ють, що об’єктивними є тільки якості предметів оцінки, 
а цінність стає категорією суб’єктивно-об’єктивною.

А.Н. Леонтьєв пише, що життєві цінності – як сфе-
ра індивідуальної свідомості, виступають справжнім 
джерелом, внутрішньою силою.

Дослідники вказують, що ціннісні орієнтації фор-
муються у кожної людини від моменту її народження 
у процесі включення її у соціум та зміцнюються або 
змінюються і радикально перетворюються залежно 
від умов існування та виховання.

Висновок про вплив активної діяльності на розви-
ток психіки, а значить, і на формування особистості 
та формування її ціннісних орієнтацій, зробив А.Н. 
Леонтьєв [5].

Залучення людини до видів діяльності, у тому 
числі і до фізкультурної, впливає на психофізіологіч-
ні зміні суб’єкта. За твердженням Martens R., 1990 це 
цілком стосується і практики занять фізичними впра-
вами в умовах навчальних закладів різного рівня.

Таким чином, у дослідженнях соціологів, психоло-
гів, педагогів явно відображена взаємообумовленість 
діяльності людини та її ціннісних орієнтацій. У про-
цесі формування ціннісних орієнтацій та ціннісних 
ставлень у фізичній культурі важливу роль відіграє 
інтерес до діяльності, яка створює стан повного зану-
рення в діяльність, що сприяє виникненню внутріш-
ньої мотивації. 

Дисертаційну роботу виконано згідно зі «Зведе-
ним планом науково-дослідної роботи у сфері фізич-
ної культури і спорту на 2006–2010 рр.» Міністерства 
© Марченко О.Ю., 2011

України у справах сім’ї, молоді та спорту у межах 
теми 3.1.2 «Науково-методичні засади удосконалення 
викладання дисципліни «Теорія і методика фізично-
го виховання» (номер держреєстрації 0106U010782). 
Вклад автора полягає у визначенні шляхів формуван-
ня ціннісних категорій фізичної культури студентів у 
процесі фізичного виховання.

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

зичними вправами (спортивних чи фізкультурно-
оздоровчих) на формування ціннісних орієнтацій сту-
дентів для визначення шляхів підвищення мотивації 
до їх духовного і фізичного самовдосконалення.

Завдання дослідження: дослідити вплив занять обра-
ним видом спорту в урочних та позаурочних формах на 
структуру та ієрархію ціннісних орієнтацій студентів.

Об’єкт дослідження – ціннісні категорії особистої 
фізичної культури студентської молоді.

Предмет дослідження – вплив спортивної та 
фізкультурно-оздоровчої активності на формування 
ціннісних орієнтацій у студентської молоді. 

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

Результати дослідження.
Як уже було обґрунтовано вище, система ціннісних 

орієнтацій визначає змістовний бік спрямованості осо-
бистості, її ставлення до довколишнього середовища і 
до себе, що в результаті складає її життєву концепцію 
та спосіб життя. Найбільш поширеною системою кла-
сифікацій ціннісних орієнтацій є розподіл їх на «термі-
нальні» та «інструментальні» [8]. До «термінальних» 
належать переконання в тому, що певна кінцева мета 
індивідуального існування варта того, щоб до неї праг-
нути. До «інструментальних» – переконання в тому, 
що певний спосіб дій або властивість особистості має 
більшу перевагу в будь-якій ситуації.

Як уже було з’ясовано у попередніх досліджен-
нях, студенти, які займаються у групах зі спортивним 
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спрямуванням, мають більш високий рівень фізичної 
підготовленості, більш визначені цінності у сфері 
фізичної культури та спорту. Наступним завданням 
нашого дослідження було з’ясування впливу заняття 
спортом на формування загальних життєвих орієнта-
цій. В дослідженні прийняли участь студенти ІІ курсу 
в кількості 70 осіб (юнаки), які були досліджені два 
рази – на початку і в кінці навчального року.

У формуванні термінальних ціннісних орієнтацій 
студентів, які займаються у різних групах, є багато 
спільного, однак є і відмінності (табл. 1). На початку 
навчального року пріоритетними твердженнями того, 
що кінцева мета індивідуального існування заслуго-
вує на те, щоб до неї прагнули, було здоров’я, кохання, 
наявність гарних друзів, матеріальне забезпечення, 
свобода. Такі цінності, як активна життєва позиція, 
продуктивне життя, громадське визнання, цікава ро-
бота, менше захоплюють студентів.

Наприкінці навчального року спостерігається пев-
на динаміка в ієрархії цінностей студентів. Пріоритет-
ною цінністю залишається здоров’я. У групі Е2 воно 
переміщується з 6-го на 2-ге місце. Зміцнює позицію 
цінність кохання, яка переміщується у групі Е3 з 5-го 
на 2-е місце, у контрольній групі з 3-го на 2-е.   

Характерно, що у студентів з’являються думки про 
щасливе сімейне життя. Ця ціннісна орієнтація пере-
міщується у групах Е3 з 10-го на 4-е місце, у контр-
ольній групі з 7-го на 4-е місце, у групі Е1 з 9-го на 6-е 
місце. Категорія «кохання» відтісняє на 5-у позицію у 
групах Е1 та К цінність «наявність гарних друзів». У 
всіх групах закріплюється необхідність матеріального 
забезпечення. У трьох групах Е1, Е3 та К ця цінність 
переміщується на 3-є місце.

Основні відмінності між експериментальними та 
контрольною групами виявляються у таких цінностях, 
як «активна життєва позиція» та «продуктивне життя». 
Активна діяльність повинна мати кінцевий продукт, 
тобто реалізацію мети. Заняття спортом сприяють фор-
муванню цих ціннісних орієнтацій. Це спостерігається 
у групі Е1 (футбол), де підвищення значимості активної 
та продуктивної діяльності відрізняється у 2 рази.

У групі Е2 (фітнес) «активність» переходить з 11-го 
місця на 5-е, а «продуктивне життя» з 15-го на 1-е міс-
це. У групі Е3 (пауерліфтинг) підвищується значимість 
продуктивності життя (з 14-го місця на 6-е). Водночас у 
контрольній групі «активність» та «продуктивність» за-
ймають одні з останніх позицій (12-е та 14-е місце). Дане 
розташування ієрархії термінальних цінностей у студен-
тів, які займаються спортом, свідчать про те, що їх життя 
стало більш емоційно насиченим, набуло максимально 
повного використання здібностей, сил та можливостей. 
У студентів, які не займаються спортом, відчувається 
повна емоційна незадоволеність, яка компенсується роз-
вагами (переміщення з 13-го на 7-е місце), приємним не-
важким проведенням часу та відсутністю обов’язків.

Якими ж засобами молоді люди будуть досягати 
поставлених цілей?   (табл. 2). Студенти групи Е1 мали 
пріоритетними орієнтирами наприкінці навчального 
року: здоров’я, кохання, матеріальне забезпечення, 
емоційну насиченість життя та наявність добрих і ві-
рних друзів. Інструментальними цінностями, тобто 
способом дій для досягнення вказаних життєвих орі-
єнтирів, вони обрали: володіння гарними манерами 

(«вихованість» – 1-е місце), вміння розумно та логічно 
мислити, приймати обдумані рішення («раціоналізм» 
– 2-е місце), широке знання, високу загальну культуру 
(«освіченість» – 3-е місце), стриманість та самодис-
ципліна («самоконтроль» – 4-е місце), здатність діяти 
самостійно і рішуче («незалежність» – 5-е місце).

Студенти групи Е2 (фітнес) мають ті ж самі пріори-
тетні термінальні цінності, що і Е1, але дещо в іншій 
ієрархії, що можна сказати і про засоби їх досягнення. 
Інші пріоритетні цінності – цілі мають сту ден ти групи 
Е3 (пауерліфтинг): «здоров’я» (1-е місце), «кохання» 
(2-е місце), «мате ріальне забезпечення» (3-е місце), 
«щасливе сімейне життя» (4-е місце), «наявність до-
брих і вірних друзів» (5-е місце). При схожості 4-х 
цінностей з групами Е1 та Е2 відрізняються засоби їх 
досягнення. На 1-у місці «дисцип лінованість», на 2-у 
– «відповідальність», «відчуття обов’язку», «вміння 
три мати слово», на 3-у – «вихованість», на 4-у – «ра-
ціоналізм», на 5-у – «самоконтроль». Харак терним 
є те, що «акуратність» входить до числа пріоритетів 
груп Е1 та Е2, тоді як у групі пауерліфтингу вона роз-
міщується на останньому – 18-у місці. Вірогідно, тут 
проявляється специфіка видів спорту, яка пов’язана 
зі спортив ною формою. У футболі обов’язкова од-
номанітна командна форма, при занят тях фітнесом 
форма одягу підкреслює фігуру, стрункість, підтягну-
тість. При заняттях пауерліфтингом у фізкультурно-
оздоровчих групах форма одягу більш вільна.

 Студенти контрольної групи мають ті ж цінності 
– цілі, що й студенти експериментальних груп, а засо-
би їх досягнень обирають дещо інші. На 1-у місці за-
лишаються «гарні манери», «вихованість», на 2-у міс-
ці – «вміння розумно та логічно мислити», приймати 
осмислені рішення («раціоналізм»); на 3-у – «життєра-
дісність», почуття гумору; на 4-у – «сміливість»; на 5-у 
– широта поглядів. Характерно, що цінність «життєра-
дісність» у них актуалізувалася наприкінці навчально-
го року, перемістившись з 15-го на 3-є місце. Вірогідно, 
цьому сприяло й переміщення на більш високий рей-
тинг  (7-е місце) термінальної цінності – «розваги». 

Висновки.
Таким чином, можна зробити висновки, що орга-

нізація навчальних занять з фізичного виховання та 
організованих занять спортом у вільний час впливає 
на життєві орієнтири студентів. При спільності тер-
мінальних цінностей, притаманних молоді цього віку, 
у ставленні до здоров’я, кохання, дружби, матеріаль-
ного забезпечення, відокремлюються відмінності у 
засобах їх досягнень у студентів, які займаються та 
не займаються спортом. Студенти, які займаються 
спортом з фізкультурно-оздоровчою метою, мають 
інші умови організації їх вільного часу, які сприяють 
розвитку наполегливості, дисцип лінованості, сміли-
вості, рішучості та самоконтролю, що й виявляється 
у форму ванні засобів досягнення поставлених ці-
лей. Насамперед, їх відрізняє актив ність як фізична, 
так і соціальна. Студенти обирають спосіб дій через 
удоско налення загальної культури та освіти, характе-
ризуються вимогливістю до себе, дисциплінованістю, 
акуратністю, здатністю діяти самостійно та рішуче.

Перспективою подальших досліджень є поглибле-
не вивчення впливу занять обраним видом спорту на 
ієрархію головних потреб студентів.
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Таблиця 1
Рейтинг термінальних ціннісних орієнтацій студентів різних груп протягом навчального року

№ 
п/п Найменування цінностей

Групи студентів
Е1 (n = 15) Е2 (n = 20) Е3 (n = 15) К (n = 20)

Початок 
року

Кінець 
року

Початок 
року

Кінець 
року

Початок 
року

Кінець 
року

Початок 
року

Кінець 
року

1 Активна діяльність життя 8 4 11 5 6 7 15 12
2 Життєва мудрість 6 15 18 10 3 11 9 11
3 Здоров’я 1 1 6 2 1 1 1 1
4 Цікава робота 7 13 8 7 11 10 11 10
5 Краса природи 17 14 13 16 18 16 18 16
6 Кохання 2 2 3 3 5 2 3 2
7 Матеріальне забезпечення 5 3 4 4 4 3 4 3
8 Наявність гарних друзів 3 5 7 6 12 5 2 5
9 Суспільне визнання 10 11 14 14 15 13 12 13

10 Пізнання 15 8 2 8 9 9 14 15
11 Продуктивне життя 14 7 15 1 14 6 8 14
12 Розвиток 13 9 5 12 7 8 5 8
13 Розваги 11 16 16 15 16 12 13 7
14 Свобода 4 12 1 11 2 14 6 6
15 Щасливе сімейне життя 9 6 9 9 10 4 7 4
16 Щастя інших 16 17 12 18 17 18 16 18
17 Творчість 18 18 17 17 13 17 17 17
18 Упевненість у собі 12 10 10 13 8 15 10 9

Таблиця 2
Рейтинг інструментальних ціннісних орієнтацій студентів різних груп протягом навчального року

№ 
п/п

Найменування 
цінностей

Групи студентів
Е1 (n = 15) Е2 (n = 20) Е3 (n = 15) К (n = 20)

Початок 
року

Кінець 
року

Початок 
року

Кінець 
року

Початок 
року

Кінець 
року

Початок 
року

Кінець 
року

1 Акуратність 16 6 15 5 14 18 18 10
2 Вихованість 1 1 17 2 4 3 3 1
3 Життєрадісність 11 11 6 15 8 15 15 3
4 Дисциплінованість 13 9 14 6 2 1 14 15
5 Незалежність 6 5 2 1 7 12 4 14
6 Непримиренність 18 18 1 18 17 11 16 6
7 Освіта 9 3 13 3 13 7 1 18
8 Відповідальність 5 7 18 7 12 2 9 16
9 Раціоналізм 4 2 12 8 6 4 13 2
10 Самоконтроль 7 4 3 4 9 5 6 11
11 Сміливість 3 15 11 13 5 16 5 4
12 Тверда воля 8 8 10 9 15 13 11 13
13 Терпимість 14 13 4 11 3 8 12 7
14 Широта поглядів 17 16 9 17 10 17 17 5
15 Чесність 2 12 8 10 16 9 2 8
16 Ефективність у справах 15 10 16 12 1 5 10 17
17 Чутливість 10 17 7 16 11 10 7 9
18 Високі потреби 12 14 5 14 18 14 8 12

Література:
Василенко В.А. Ценность и ценностное отношение / В.А. Василенко 1. 
//Проблема ценности в философии. – М.: Наука, 1966. – С. 41–50. 
Дудчак М.В. Спорт для всіх в Україні / М.В. Дудчак. – К.: 2. 
Олімпійська література, 2009. – 280 с.
Дубровина И.В. Психология / И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, 3. 
А.М. Прихожан. – [2-е изд-во]. – М.: «Академа», 2001. – 464 с.
Каган М.С. Философская теория ценности / М.С. Каган. – СПб.: 4. 
ТООТК «Петрополис», 1997. – 159 с.
Лапин Н.И. Ценности в кризисном социуме / Н.И. Лапин //Цен-5. 
ности социальных групп и кризис общества: Сб. науч. трудов. 
– М.: ИАФИ, 1991. – С. 4–31.
Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики / А.Н. Леонтьев. – 6. 
[4-е изд.]. – М.: Изд-во М.У., 1981. – 584 с.
Леонтьев А.Н. Избранные психологические сочинения: в 2 т. / 7. 

А.Н. Леонтьев. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 1. – С. 392.
Практикум по возростной психологи / [Под ред. Л.А. Головей, 8. 
Е.Ф. Рибалка]. – СПб: Речь, 2002. – 694 с.
Пятков В.В. Формирование мотивационно-ценностного отно-9. 
шения студентов к физической культуре (на материале педву-
зов): дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: 13.00.04 / 
Пятков Владимир Викторович. – М.: РГБ, 1999. – 170 с.
Сусленко В.В. Соотношение понятий «ценность», «Ценностные 10. 
ориента ции» и «установка» / В.В. Сусленко //Вопросы фило-
софии и социологии. – Томск: Изд-во Томского университета, 
1986. – № 1. – С. 86–93.
Martens R. Successful coaching. – 211. nd ed. – Champaign, IL: Leisure 
Press, 1990. – 237 p.

Надійшла до редакції 24.01.2011 р.
Марченко Оксана Юрьевна

o.mar4enko@rambler.ru



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

112

факторная структура психофизической готовности  
суворовцев старшего школьного возраста  
к военно-профессиональной деятельности

Михута И.Ю.
Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет  

имени Максима Танка», Беларусь.

Анотації:
Выявлена факторная структу-
ра психофизической готовности 
выпускников суворовского во-
енного училища. Представлена 
структурно-функциональная иерар-
хия ведущих и фоновых компонен-
тов психомоторных, кондиционных и 
координационных качеств, что позво-
ляет разработать программу психо-
физической подготовки контингента, 
направленную на совершенствова-
ние психомоторных, кондиционных 
и координационных способностей в 
целях повышения профессионально-
прикладной физической подготовлен-
ности и психофизической готовности 
к решению задач будущей военно-
профессиональной деятельности.

Міхута І.Ю. Факторна структура 
психофізичної підготовки суворовців 
старшого шкільного віку до воєнно-
професійної діяльності. Виявлено фак-
торна структура психофізичної готовності 
випускників суворовського військового учи-
лища. Подано структурно-функціональна 
ієрархія провідних і фонових компонентів пси-
хомоторних, кондиційних і координаційних 
якостей, що дозволяє розробити програму 
психофізичної підготовки контингенту, спря-
мовану на вдосконалення психомоторних, 
кондиційних і координаційних здібностей з 
метою підвищення професійно-прикладної 
фізичної підготовленості і психофізичної 
готовності до вирішення завдань майбутньої 
військово-професійної діяльності.

Mikhuta I.Ju. Factor structure of 
psychophysical training of cadets of 
senior school age to the military pro-
fessional activity.  The paper identi-
fied factor structure of the psychophysi-
cal preparedness of Suvorov military 
school. It is presented a structural and 
functional hierarchy of the leading and 
background components of psycho-
motor, and focal conditioned qualities, 
which allows to develop a program of 
psychophysical training troops aimed 
at improving the psychomotor, con-
ditioned and coordination abilities to 
enhance professional-applied physical 
training and psycho-physical readiness 
to meet the challenges of the future 
military career.

Ключові слова:
суворовцы, психомоторные спосо-
бности, кондиционные способности, 
координационные способности, пси-
хофизическая подготовленность, 
факторная структура.
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Введение. 1

Современные тенденции становления и совершен-
ствования оборонительных структур развитых стран, 
в том числе и реформирования Вооруженных Сил Ре-
спублики Беларусь, предъявляют высокие требования 
к обеспечению боеспособности армии, что напрямую 
зависит от развития личности военнослужащего, пре-
жде всего его психофизических качеств. В то же вре-
мя, практика подготовки кадров свидетельствует, что 
неправомерно ожидать прихода на воинскую службу 
контингента, профессиональная пригодность которо-
го уже находиться на должном уровне, а потому важ-
но «выявить, строить, формировать» необходимые 
качества. Понятно, что профессионализм специали-
стов военного профиля формируется в процессе всей 
сознательной военно-профессиональной деятельно-
сти личности, однако основы профессионализма «за-
кладываются» в ходе профессионально-прикладного 
образования, в рамках которого осуществляется целе-
направленное обучение и воспитание будущего спе-
циалиста [1].

Следует подчеркнуть, что эффективную и на-
дежную психофизическую готовность суворовцев 
старшего школьного возраста к предстоящей службе 
в Вооруженных Силах обеспечивает именно высо-
кая степень мобилизации и интеграции психических 
и двигательных (моторных) компонентов в струк-
туре психофизической подготовленности к военно-
профессиональной деятельности [5]. Последняя 
определяется владением совокупности знаний, уме-
ний, навыков, способов действия и выражается в 
готовности их актуализации в специфических (экс-
тремальных) ситуациях, вследствие чего важнейшую 
© Михута И.Ю., 2011

роль в подготовке будущих военных специалистов 
играет развитие именно психофизического потенциа-
ла. В частности, их психомоторных, кондиционных и 
координационных способностей, которые представ-
ляют собой сложную структурно-функциональную 
систему, состоящую из совокупности психических и 
двигательных (моторных) компонентов. 

Проблема построения и управления иерархично-
стью психомоторного, кондиционного и координа-
ционного компонента в структуре психофизической 
готовности суворовцев старшего школьного возраста, 
имеет для военно-профессиональной деятельности 
как теоретическое, так и методическое значение. В 
этой связи сегодня активно ведется поиск адекватных 
подходов к определению пригодности претендентов 
к конкретным видам деятельности, основанных на 
диагностике способностей, позволяющих получать 
необходимую прогнозную информацию для отбора и 
индивидуализации подхода к обучению и воспитанию 
в целях повышения готовности к будущей профессио-
нальной деятельности [4].

Для повышения эффективности управления на-
чальным этапом профессионально-прикладной фи-
зической подготовки, направленного на повышение 
уровня психофизической готовности суворовцев к бу-
дущей военно-профессиональной деятельности могут 
быть использованы результаты факторного анализа.

Ряд авторов, [3, 9] отмечает, что вопрос изучения фак-
торной структурности компонентов психофизической го-
товности, в выборе будущей военно-профессиональной 
деятельности занимает важное место. 

Факторный анализ текущего состояния интеркор-
реляционных связей в структуре психофизической 
подготовленности суворовцев позволяет выделить 
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ведущие факторы, в наибольшей степени, влияю-
щие на формирование психофизической готовности. 
Выявленные возрастные особенности, изменения 
значимости факторов в структуре психофизической 
подготовленности позволят на научной основе целе-
направленно подбирать средства и методы развития 
психомоторных, кондиционных и координационных 
компонентов способностей в период профессио-
нального становления личности, а также правильно 
определять их соотношение и объем для дальнейше-
го совершенствования в процессе профессионально-
прикладной физической подготовки. Выявление ве-
дущих факторов предполагает использование средств 
направленного (адресного) воздействия и наоборот 
фоновые факторы предполагает поиск упражнений 
интегрированного воздействия. Проводимые в этом 
направлении исследования, позволяют выявить основ-
ные тенденции в динамике значимости факторов на 
начальных этапах профессионально-прикладной фи-
зической подготовки суворовцев в соответствии с их 
возрастом, готовностью к выбору будущей военно-
профессиональной деятельности. 

Установлены общие особенности изменений воз-
растной структуры психофизической подготовленно-
сти (ПФП), обусловленных законами взаимодействия 
процессов интеграции (7-8 лет – 5 факторов), диффе-
ренциации (11-12-лет – 8 факторов), стабилизации (15-
16-лет – 10-12 факторов). В целом в структуре ПФП 
школьников старшего  возраста наблюдается опреде-
ленная законченность. Дальнейшая дифференциация 
или интеграция этой структуры возможна лишь при 
специальных воздействиях (тренировка определен-
ных способностей, изменение образа жизни, средо-
вых факторов и т.п.) [6, 7 и др.].

По мнению В.И. Ляха диспропорции между веду-
щими уровнями построения движений начинают вы-
равниваться у юношей к 15-17 годам, и постепенно 
устанавливается, окончательный психофизический 
профиль, свойственный взрослому человеку [2]. 
Именно, данный старший школьный возраст, на наш 
взгляд, представляется наиболее перспективным с по-
зиций, с одной стороны, прикладности, формирова-
ния профессиональной готовности к будущей военно-
профессиональной деятельности, с другой – с точки 
зрения ведения отбора кадров для дальнейшего про-
фессионального совершенствования.

Поскольку работы наших предшественников пока-
зали, что факторная структура психофизической под-
готовленности в разные возрастные периоды далеко не 
однозначна по своему уровню между психомоторными, 
кондиционными и психомоторными компонентами, то 
проблема исследования факторной структуры психо-
физической готовности суворовцев старшего школьно-
го возраста к будущей военно-профессиональной дея-
тельности представляется весьма актуальной 

Работа выполнена по плану НИР кафедры теории 
и методики физической культуры  учреждения обра-
зования «Белорусский государственный педагогиче-
ский университет имени Максима Танка».

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Целью работы явилось изучение структурно-

функциональной иерархии факторов в структуре 

психофизической готовности суворовцев старшего 
школьного возраста к военно-профессиональной дея-
тельности.

Методы и организация исследования.
Исследования проводились в Минском суворов-

ском военном училище в период с ноября 2008 г. по 
май 2009 г. В исследовании принимали участие суво-
ровцы 16–17 лет (n=33). 

В ходе исследования были использованы следую-
щие методы: анализ и обобщение литературных ис-
точников; тестирование психомоторных способностей 
испытуемых с помощью комплексной компьютерной 
психодиагностической программы «Effecton Studio 
2007», разработанной И.А Тугим [8]. 

Результаты исследования.
Для определения уровня развития кондиционных 

и координационных способностей применялись кон-
трольные тестовые задания, которые предваритель-
но, по требованиям спортивной метрологии, были 
подвергнуты проверке на надежность и валидность. 
В батарею заданий, направленных на выявление пси-
хофизических компонентов подготовленности были 
включены следующие тесты (с вычислением 59 по-
казателей):

1. Психомоторные способности:
1.1 Сенсомоторные способности:

простоя зрительно-моторная реакция «Тир»•  – реаги-
рование на быстрое изменение цвета (10 попыток);
простая аудиомоторная реакция «Дуэль»•  – реаги-
рование на звуковой раздражитель (10 попыток);
сложная зрительно-моторная реакция «Такси»•  – 
реагирование из трёх альтернатив на один цвет – 
(желтый);
реакция на движущийся объект «Каскадер»•  – точ-
ность сенсомоторного реагирования на движущий-
ся объект (автомобиль).

1.2 Психические познавательные процессы:
переключаемость и распределение внимания • 
«Красно-черная таблица» – на время необходимо 
закрыть на экране 49 цифр (25 красных в порядке 
возрастания и 24 черных в порядке убывания);
объем внимания «Разведчик»•  – следует запомнить рас-
положение и количество появляющихся объектов и 
указать их сразу же после появления чистой карты;
устойчивость сенсорного внимания «Чет-нечет»•  – 
в течение 3 минут концентрировать внимание на по-
явление четных и нечетных цифр (при четных цифр 
необходимо нажимать «стрелка вправо», а при не-
четных  «стрелка влево»;
устойчивость внимания при дефиците времени • 
«Штурман» – в течение 1 минуты, необходимо про-
следить мысленным взором 10 маршрутов и опреде-
лить их место на финише.

1.3 Функциональное состояние нервно-мышечного 
аппарата:

теппинг-тест «Дятел»•  – оценка скоростных ха-
рактеристик (максимальная частота движений), 
стабильности двигательной системы и тип нервной 
системы;
точность восприятия времени «Рыбалка»•  – оста-
новка временного интервала при движущемся объ-
екте с одинаковой скоростью.
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1.4 Способность управлять движениями в разных 
условиях:

стабильность сенсомоторной деятельности «Охо-• 
та» – реагирование на быстрое и стандартное появ-
ление в поле зрения объектов (уток) (50 выстрелов). 
помехоустойчивость сенсомоторной деятельно-• 
сти «Светофор» – в условия управления легковым 
автомобилем при проезде через регулируемый пере-
кресток без и с помехами, необходимо реагировать 
на три альтернативы разного цвета (на сигнал свето-
фора) нажатием различных клавиш (6 минут); 
умственная работоспособность при дефиците вре-• 
мени «На почте» – в ситуации дефицита времени 
моделируется идея конвейера, по которому движут-
ся конверты (отличающиеся размером и цветом), 
необходимо отправлять в один из трех ящиков со-
гласно правилу соответствия (1 минута).

2. Кондиционные способности: 
силовые способности – • измерялась с применением 
обычного кистевого динамометра;
скоростно-силовые способности – • прыжок вверх 
с места  и с ограниченной  опоры (по Абалакову 
А.А.);
статическая выносливость – • удержание тела в висе 
на перекладине хватом сверху на время;
гибкость – • наклон туловища вперед в положении 
седа на полу.

3. Координационные способности:
способность к динамическому равновесию•  – поворо-
ты на 360 градусов на ограниченном пространстве 
(опора шириной 10 см) в ограниченный временной 
период;
 • способность к ориентированию с оперативным 
мышлением – челночный бег с максимальной ско-
ростью (5х4м) и бег к пронумерованным меткам 
(5х4м); 
способность к пространственному ориентирова-• 
нию – передвижение с завязанными глазами в усло-
виях временного контроля и заданием на точность 
остановки; 
способность к приспособлению и перестроению • 
двигательных действий – преодоление полосы пре-
пятствий (4 повторения с изменением направления 
движения (лицом и спиной вперед) и расположения 
препятствий; 
способность к реагированию•  – остановка катящего-
ся мяча по сигналу (определение места остановки и 
скорость).
 • способность к дифференцированию параметров 
движения – динамометрия (выполнение упражне-
ния с заданным дозированием усилия).

Полученные результаты были подвергнуты стан-
дартной статистической обработке: использовались 
вычисления среднего арифметического (х); ошибки 
среднего арифметического (m); среднего квадрати-
ческого отклонения (σ); факторный анализ (Varimax 
normalized). Математическая обработка велась при 
помощи компьютерной программы STATISTIKA 6.0.

Факторная структура психофизической готовности 
суворовцев старшего школьного возраста к будущей 
военно-профессиональной деятельности характери-
зовалась тринадцатью статистически независимыми 

факторами, суммарный вклад которых в общую дис-
персию выборки составил 80,43% (таблица 1). 

Таким образом, в ходе факторного анализа, нами 
было выявлена структура (модель) психофизической 
готовности выпускника суворовского военного учи-
лища к военно-профессиональной сфере деятельно-
сти, которая представлена тринадцатью (ведущих, фо-
новых и интегрированных) факторами образующих 
сложную структурно-функциональную иерархию 
психомоторных, кондиционных и координационных 
компонентов.

Выводы.
1. Факторный анализ текущего состояния интеркор-

реляционных связей в структуре психофизической 
готовности суворовцев 16-17 лет позволил выде-
лить ведущие связи и основные 13 факторов, в наи-
большей степени, определяющие формирование 
профессионально важных качеств, степень мобили-
зации психофизического потенциала суворовцев и 
исходный (начальный) уровень профессиональной 
готовности выпускника суворовского училища к 
предстоящей службе в Вооруженных Силах. 

2. Выявленные в ходе исследования особенности фак-
торной структуры психофизической готовности, 
дают основания судить об уровне стабилизации 
психомоторных, кондиционных и координацион-
ных способностей, что позволяет ориентироваться 
на рассматриваемые показатели при оценке готов-
ности индивида к решению поставленных военно-
прикладных задач в конкретном профиле военно-
профессиональной деятельности. 

3. Построение процесса профессионально-
прикладной физической подготовки с учетом це-
ленаправленного (акцентированного) воздействия 
на выявленные в ходе факторного анализа веду-
щие компоненты психомоторных, кондиционных 
и координационных способностей позволит су-
щественно повысить психофизический потенциал 
будущего специалиста.

4. Учет дифференцированной структуры психофизи-
ческой готовности требует включения в программу 
физического воспитания средств, целенаправлен-
но развивающих как общие (взаимосвязанные), 
специальные, так и специфические психические 
и физические качества суворовцев. В этом случае 
более продуктивно будет обеспечиваться развитие 
рассматриваемых способностей на начальном эта-
пе профессионально-прикладной физической под-
готовки и тем самым создаваться база для оптими-
зации потенциала психофизической готовности к 
будущей профессиональной деятельности. 

5. Результаты факторного анализа создают предпосыл-
ки управления учебным процессом по физическому 
воспитанию в профессиональных военных учебных 
заведениях; позволяют диагностировать и осущест-
влять пролонгированный отбор кадров по военным 
профессиям; определяют направленность рекомен-
даций по подбору средств и методов тренировки 
психофизической готовности суворовцев к опреде-
ленному профилю военно-профессиональной  дея-
тельности; обосновывают подходы к разработке 
программно-методического обеспечения начально-
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го этапа профессионально-прикладной физической 
подготовки суворовцев.

6. Необходимы детализированные исследования во 
взаимосвязанных аспектах психомоторной, кон-
диционной и координационной подготовленности 
учащийся молодежи в системе начального этапа 
специализированной профессионально-прикладной 
физической подготовки в образовательных учреж-
дениях военного профиля.
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Таблица 1 
Факторная структура психофизической подготовленности суворовцев старшего школьного возраста

Ф
ак

то
ры Факторная структура психофизической 

подготовленности суворовцев  
16-17 лет

Составляющие фактора (факторная нагрузка)

П
ро

це
нт

 о
бъ

яс
ня

е-
мо

й 
ди

сп
ер

си
и

С
ов

ок
уп

ны
й 

пр
о-

це
нт

 о
бъ

яс
не

нн
ой

 
ди

сп
ер

си
и

1

Способность к приспособлению и пере-
строение в циклических, ациклических 
и точностно-метательных двигательных 
действиях

-броски с изменением положение тела (0,84);
-прыжок вверх по А.А. Абалакову с ограниченной 
опоры (0,81);
-преодоление полосы препятствий лицом вперед (без 
(0,77) и с барьером (0,75)).

12,20 12,20

2 Способность к стабильности и помехоу-
стойчивости сенсомоторной деятельности

-время реакции на сигналы (без помех (-0,89) и с 
помехами (-0,80)), 
-время (-0,78) и дисперсия зрительно-моторной 
реакции (-0,77)

10,49 22,70

3

Способность к быстроте преобразования, 
перестроения и переключения от одних 
двигательных действий к  другим в меняю-
щихся условиях

-коэффициент преодоления полосы препятствий ли-
цом и спиной вперед (без барьера (0,88) и с барьером 
(0,84)).

9,33 32,02

4
Способность к динамической работоспо-
собности в условиях переключения и рас-
пределения внимания

-процент ошибок (0,90);
-быстрота переключения и распределения внимания 
(0,86);
-показатель динамической работоспособности (0,71).

7,00 39,03

5 Способность к согласованию в двигатель-
ных действиях

-количество ошибок (0,82) и промахов (0,82) в бро-
сках с изменением положение тела. 6,85 45,88

6 Способность к пространственной ориента-
ции и оперативности мышления

-коэффициент бега 4х5 м (0,91)
-разность бега 4х5 м (без цифр и с цифрами)(0,90). 6,23 52,12

7 Способность к точному ориентированию в 
пространстве -коэффициент ориентирования (0,81). 5,40 57,51

8
Способность к вестибулярной устойчиво-
сти в точных  метательных двигательных 
действиях

-броски мяча после 4 кувырков (0,91). 4,90 62,41

9 Способность к умственной работоспособ-
ности при дефиците времени

-среднее время экспозиции (0,88); -количество пра-
вильных ответов (0,85);
-коэффициент теста «почта» (0,79).

4,64 67,06

10
Способность к точному ориентированию в 
пространстве при воздействии на вестибу-
лярный аппарат

-прыжки на заданное расстояние с поворотами на 
3600 (0,73). 3,98 71,03

11 Способность к сенсомоторной устойчиво-
сти внимания

-среднее время реакции в процессе концентрации 
внимания (0,73). 3,47 74,51

12 Способность к силовым (динамическим) 
движениям кисти

-сила правой кисти (0,83);
-сила левой кисти (0,71). 3,12 77,62

13
Способность к дифференцированию сило-
вых параметров движениям (функциональ-
ное состояние нервно-мышечного аппарата)

-коэффициент силы кисти (динамическая сила) 
(0,83) 2,80 80,43
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Культура харчування як складова культури  
здоров’я людини (валеологічний аспект) 

Міхеєнко О.І.
Сумський державний педагогічний університет

Анотації:
Розглянуто сутність культури хар-
чування як чинника, що визначає 
гармонію взаємозв’язків з навко-
лишнім середовищем та зумовлює 
якість життя, функціональний стан 
і здоров’я організму людини. По-
дані дефініції культури здоров’я та 
культури харчування. Проаналізо-
вані деякі сучасні теорії, гіпотези, 
системи та практики харчування. 
Розкриваються механізми оздо-
ровчого чи руйнівного впливу хар-
чових речовин як психофізіологіч-
них регуляторів життєдіяльності 
організму людини. Обґрунтову-
ється важливість і необхідність 
використання харчування в прак-
тиці здорового способу життя. За-
пропоновані правила оздоровчого 
харчування з погляду валеології. 

Михеенко А.И. Культура питания как со-
ставляющая культуры здоровья челове-
ка (валеологический аспект). Рассмотре-
на сущность культуры питания как фактора, 
что обуславливает гармонию взаимосвязей 
с окружающей средой и определяет каче-
ство жизни, функциональное состояние 
и здоровье организма человека. Поданы 
дефиниции культуры здоровья и культуры 
питания. Проанализированы некоторые 
современные теории, гипотезы, системы и 
практики питания. Раскрываются механизмы 
оздоровительного или разрушительного 
влияния пищевых веществ как психофизи-
ологических регуляторов жизнедеятельнос-
ти организма человека. Обосновывается 
важность и необходимость использования 
питания в практике здорового образа жиз-
ни. Предложены правила оздоровительного 
питания с точки зрения валеологии. 

Miheenko О.І. Feeding culture as a 
component of a man’s healthy culture 
(valeology aspect). The essence of feed-
ing culture gives the harmony of correla-
tion environment and identifies the life’s 
quality, functional state of organism and 
human’s health is described. The defini-
tions of healthy culture and nutrition are 
given. Some modern theories, hypoth-
eses, systems and practical nutrition are 
analysed. The mechanisms of the health 
– improving or deleterions influences of 
nutritional substances as psychophysi-
ologic regulators of vital human’s life are 
denoted. The importance of necessity of 
using nutrition in the healthy life style is 
based. The rules of health improving nu-
trition from the point of view of valeology 
are offered. 
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Вступ.1

Серед різноманітних чинників зовнішнього серед-
овища, які впливають на організм людини, харчуван-
ня є одним із найважливіших. Немає такої проблеми зі 
здоров’ям, на яку певною мірою не впливало б харчу-
вання. За правильного використання їжа стає ліками, 
які здатні запобігти чи вивести з хвороби без побічних 
негативних ефектів, а за неправильного – справляє 
руйнівний вплив. 

Психофізіологія харчування вимагає настільки 
глибоких знань про людський організм, що осягнути 
складний внутрішній світ травної системи в єдності з 
функціональною діяльністю мозку вкрай складно. На-
віть вчені, які все своє наукове життя присвятили ви-
вченню таємниць фізіології харчування мають відпо-
віді далеко не на всі питання. Не випадково академік 
О.М. Уголєв вважав, що саме у проблемі харчування, 
можливо, більше, ніж деінде, інтегровані етика і на-
ука, добро і зло, знання і загадки [8]. 

Витоки науки про харчування сягають далекого 
минулого. Протягом свого існування людство створи-
ло найрізноманітніші теорії харчування. І до сьогодні 
проблема харчування залишається предметом числен-
них наукових і популярних теорій, ідей, гіпотез, іноді 
досить суперечливих. Наприклад, одні фахівці ствер-
джують, що їжа повинна мати кислу реакцію, інші – 
лужну. Деякі переконані, що перевагу слід надавати 
сирим продуктам, інші вважають, що приготована 
їжа перетравлюється краще і, на відміну від сирої, не 
викликає подразнення товстої кишки. У будь-якому 
випадку автори, намагаючись довести правильність 
своїх поглядів, використовують сучасні знання, на-
водять приклади феноменальних результатів оздоров-
лення [2; 6; 9]. Такі дискусії зумовлені, на нашу дум-
ку, складністю даного питання, обмеженістю наявних 
знань і відсутністю індивідуального підходу до його 
вирішення. 
© Міхеєнко О.І., 2011

Більшість сучасних систем харчування орієнтовані 
на енергетичну цінність, збалансованість і різноманіт-
ність харчових інгредієнтів. Однак більш ґрунтовний 
аналіз останніх наукових досягнень показує, що цих 
критеріїв замало. Занадто спрощені уявлення про їжу як 
механічну суміш білків, жирів, вуглеводів та вітамінів 
призводить до того, що процес травлення ототожню-
ється зі звичайними хімічними реакціями, які з таким 
самим успіхом за певних умов відбувалися б у скляній 
пробірці. Звичайно, такий підхід не може достатньою 
мірою розкрити сутність цих надзвичайно складних і 
ще недостатньо вивчених процесів. Маючи однакову 
калорійність, два продукти можуть суттєво різнитися 
за впливом на організм і поживною цінністю. 

Аналіз досліджень академіка О.М. Уголєва дозво-
ляє зрозуміти важливість рекомендацій Гіппократа, 
прихильників натурального харчування, які ствер-
джують, що харчуватися треба відповідно до сезонів 
року і продуктами, які вирощені в регіоні проживан-
ня. Як з’ясовано дослідженнями, харчування не про-
сто акт приймання їжі та забезпечення організму ре-
човинами. Залежно від продуктів, які надходять до 
шлунково-кишкового тракту, виникає найскладніший 
потік гормонів та гормоноподібних субстанцій, які 
контролюють не тільки функції травлення, а й най-
важливіші ендокринні та метаболічні функції організ-
му в цілому. Таким чином, шлунково-кишковий тракт 
виконує функції ендокринних залоз і сам є великою 
залозою внутрішньої секреції. Тому не дивно, що не-
правильне харчування може спровокувати розвиток 
низки хвороб центральної нервової системи і навіть 
викликати порушення психіки [8]. 

Дослідження виконувалося за планом НДР ка-
федри здоров’я людини та фізичної реабілітації 
Інституту фізичної культури Сумського державно-
го педагогічного університету ім. А.С. Макаренка 
“Теоретико-методологічні і організаційно-методичні 
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проблеми здоров’я, фізичної реабілітації та корекцій-
ної педагогіки” (№ 0107U002826). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета роботи: розкрити сутність культури харчуван-

ня з погляду валеології, окреслити шляхи її формування. 
Завдання дослідження: подати визначення культу-

ри харчування, проаналізувати її складові, надати ре-
комендації щодо правил оздоровчого харчування. 

Для вирішення поставлених завдань використову-
валися: аналіз та узагальнення літературних джерел, 
валеологічний моніторинг. 

Результати дослідження. 
Згідно з численними дослідженнями, проведе-

ними в різних країнах, розподіл окремих чинників 
способу життя та деяких інших причин за ступенем 
впливу на захворюваність і тривалість життя насе-
лення є приблизно таким: харчування – 25%, куріння 
– 25%, рухова активність – 22%, надмірне вживан-
ня алкоголю – 10%, інфекційні захворювання – 7%, 
вплив токсичних речовин, необґрунтоване і надмірне 
вживання медикаментів – 6%, венеричні захворюван-
ня – 2,5%, дорожній травматизм – 1,5%, вогнепаль-
на зброя – 1% [7]. Сьогодні відомо, що виникнення 
серцево-судинних захворювань і злоякісних пухлин 
значною мірою зумовлено саме неправильним хар-
чуванням. Крім забезпечення організму поживними 
речовинами, харчування виконує багато інших важ-
ливих функцій. Наприклад, пристосовує організм до 
певних кліматичних умов, забезпечує імунітет. Отже, 
саме від культури здоров’я, загалом, і культури хар-
чування, зокрема, значною мірою залежить здоров’я 
організму людини [5]. 

Культуру здоров’я ми визначаємо як динамічний 
стереотип мислення, поведінки та діяльності, який 
сприяє збереженню і зміцненню здоров’я людини та 
визначає дбайливе ставлення до здоров’я оточуючих. 
Культуру харчування ми розглядаємо як систему знань 
і практичного досвіду, спрямованих на оздоровлення 
організму людини через споживання їжі. Культура 
харчування передбачає наявність знань з фізіології 
травлення, режиму та раціону харчування, кількості 
та якості їжі, питного режиму, способів приготування, 
споживання, умов зберігання, правил поєднання, осо-
бливостей впливу різних продуктів на психофізіоло-
гічний стан людини тощо. 

Більшість овочів і фруктів, як відомо, містить близь-
ко 70–90% води. Як з’ясовано новітніми дослідження-
ми, зокрема японським вченим Масару Емото, вода 
надзвичайно чутливо реагує на інформацію будь-якого 
характеру, структурується, зберігає в собі отриману ін-
формацію, обмінюється нею з навколишнім середови-
щем [10]. Отже, доцільно припустити, що крім пожив-
них речовин, їжа має ще й інформаційно-енергетичну 
цінність, яка є важливою характеристикою продуктів 
харчування, особливо коли про їжу говорять як про 
ліки, а не як про білки, жири, вуглеводи та кількість 
калорій, які вони виділяють при спалюванні. Будь-яку 
рослину можна розглядати як концентрат інформації, 
яка записується на її структурах із навколишнього се-
редовища і справляє регуляторний вплив на людський 
організм. Рослини містять інформацію про пори року, 
особливості ґрунту, клімату, магнітного та гравітацій-

ного полів тощо. Споживаючи місцеві природні про-
дукти, людина вбирає інформацію про особливості 
даної місцевості, пори року, пристосовує свій організм 
до умов довкілля, оздоровлюється завдяки якості, скла-
ду і структурі харчових речовин. Натомість надмірне 
споживання екзотичних продуктів вносить інформа-
цію про особливості іншого клімату і таким чином 
розлагоджує роботу організму, ослаблює його. Акаде-
мік І.І. Брехман із цього приводу зазначав: “Речовини 
харчових продуктів складають головну частину потоку 
структурної інформації; вони визначають найбільш ін-
тимне спілкування людини із зовнішнім середовищем, 
яке нібито проходить через організм, створюючи його 
внутрішню екологію” [3, с. 68]. 

Беручи до уваги зазначене, можна стверджувати, 
що в процесі оздоровлення вирішальну роль віді-
грають інформаційно-енергетичні характеристики 
їжі, які мають лише натуральні продукти. Штучно 
виготовлені препарати не містять цілющої природ-
ної інформації, тому зловживати ними небезпечно 
[4]. Інформація, що надходить із рецепторів язика до 
центральної нервової системи, трансформується там 
у сигнали, які стимулюють виділення травних соків 
і впливають на функції низки органів і систем. Різно-
манітна гармонійно підібрана смакова гама здатна ви-
кликати відчуття задоволення, насолоди, покращити 
настрій. Їжа неодмінно має бути смачною. При цьому 
“смачно” зовсім не означає “шкідливо”. Можна при-
готувати безліч страв із природних продуктів, які бу-
дуть одночасно і смачні, і корисні. 

Відомо також, що в овочах, фруктах, оболонках 
зернових та інших рослинах містяться так звані хар-
чові волокна. Це складні вуглеводи, такі як целюло-
за, клітковина, пектин та інші речовини. Переважна 
більшість харчових волокон не перетравлюється в 
шлунково-кишковому тракті, за що дістала назву “ба-
ластні речовини”. Однак їх роль важко переоцінити. 
Харчові волокна механічно очищують шлунково-
кишковий тракт, запобігаючи утворенню калових 
каменів, а також абсорбують і виводять з організму 
токсини та важкі метали. Здійснюючи протизапаль-
ну і антитоксичну дію, харчові волокна допомагають 
уникнути багатьох захворювань товстої кишки, ви-
никнення яких зумовлене постійним контактуванням 
слизової оболонки з продуктами обміну речовин, ток-
синами і канцерогенами, які знаходяться в продуктах 
або утворюються в процесі травлення. Крім того, 
харчові волокна створюють відчуття насиченості, 
стимулюють перистальтику кишечнику і жовчовиді-
лення, нормалізують швидкість усмоктування харчо-
вих речовин у тонкому кишечнику, тиск у порожнинах 
органів травлення. Позитивна дія харчових волокон 
поширюється на весь організм: вони поглинають хо-
лестеринові та жовчні кислоти, запобігають процесам 
каменеутворення в жовчному міхурі, нормалізують 
обмін речовин. Одна з найважливіших властивостей 
харчових волокон – це здатність утримувати воду. 
Вона благотворно впливає на формування харчової 
грудки, створюючи потрібну консистенцію, масу і 
електролітний склад фекалій. 

Умовно харчові волокна поділяють на ніжні (кар-
топля, яблука, абрикоси та інші подібні продукти), 
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які організм здатен засвоїти, і грубі (морква, буряк, 
капуста та ін.), засвоєння яких ускладнене. Проте 
наявність харчових волокон украй необхідна, адже 
вони впливають на середовище існування бактерій у 
кишечнику, сприяють розвитку корисної мікрофло-
ри і пригнічують розмноження шкідливої. Харчові 
волокна є важливим джерелом харчування корисних 
бактерій. Донедавна вважалося, що наявність бактері-
альної флори в кишечнику –  явище небажане і навіть 
шкідливе. Однак подальші дослідження спростували 
таке твердження. У процесі еволюції сформувалися 
взаємовигідні відносини між організмом людини і 
бактеріями шлунково-кишкового тракту, тобто сво-
єрідний симбіоз [8]. Між ними здійснюється обмін 
продуктами життєдіяльності (метаболітами), до скла-
ду яких входять поживні речовини, різноманітні неор-
ганічні компоненти, стимулятори, інгібітори, гормони 
та інші фізіологічно активні речовини. Перебуваючи в 
екологічній єдності з організмом людини, бактеріаль-
на флора бере активну участь у процесі травлення та 
формуванні імунітету. 

Однак далеко не всі бактерії такі корисні. Харчу-
вання переважно рафінованою і білково-крохмальною 
їжею викликає розвиток патогенних мікроорганізмів, 
які в процесі своєї життєдіяльності утворюють шкід-
ливі та навіть отруйні продукти. Більше того, зміню-
ється середовище зі слабокислого на гнильне. Через 
неправильне харчування в кишечнику людини (осо-
бливо товстому) виникає осередок інтоксикації, роз-
садник хвороб. Так, латвійські вчені з’ясували, що під 
час гниття білків у товстому кишечнику, зокрема при 
запорах, утворюється метан, який руйнує вітаміни 
групи В, що здатні виконувати функцію протираково-
го захисту [6]. 

І.І. Мечников довів, що виникнення багатьох за-
хворювань спричинене впливом метаболітів і токси-
нів мікробів, які населяють кишечник. Під час своїх 
експериментів він уводив тваринам гнильні продукти 
з кишечнику людини, після чого спостерігав у них 
виражений склероз аорти [1]. На думку І.І. Мечнико-
ва, тривалість життя значно зростає, а темпи старін-
ня знижуються, якщо за допомогою молочнокислих 
бактерій зменшити активність гнильної мікрофлори і 
припинити всмоктування в кров її токсичних метабо-
літів. Нормальна мікрофлора, завдяки сильним анта-
гоністичним властивостям щодо патогенних мікробів, 
позитивно впливає на організм і забезпечує підтрим-
ку імунітету. Зокрема, корисні біфідо- і лактобактерії 
утворюють на стінках кишечнику своєрідну біоплів-
ку, яка не дозволяє зачепитися хвороботворним най-
простішим і бактеріям, а також захищає кишечник від 
дії токсинів патогенної мікрофлори. Зміна нормальної 
мікрофлори на патогенну спричинює дисбактеріоз – 
захворювання, унаслідок якого різко слабшає імунітет 
і організм стає практично беззахисним перед будь-
якою інфекцією. 

Зміну мікрофлори на патогенну спричинюють: 
харчування переважно рафінованими продуктами, а 
також жирною їжею з малою кількістю овочів, зелені, 
фруктів і надмірним споживанням тваринних білків 
та крохмалів; малорухливий спосіб життя; нервово-
емоційні перевантаження; безпідставне вживання різ-

них ліків, особливо антибіотиків. Сучасні технології 
харчової промисловості в основному спрямовані на 
виробництво рафінованих продуктів, орієнтуються на 
їх смакові якості, умови зберігання, транспортування 
та реалізацію, тому значну частину раціону більшості 
населення складають продукти, які не містять харчо-
вих волокон. У результаті сьогодні пересічна людина 
споживає харчових волокон значно менше, ніж необ-
хідно організму. 

До рафінованих продуктів належать цукор, вироби 
з білого борошна, очищена від скоринки картопля, а 
також шліфовані зернові (наприклад, білий рис). Ці 
продукти легше зберігати (вони меншою мірою ура-
жаються паразитами), транспортувати, реалізовувати, 
з них простіше виробляти інші види продуктів шля-
хом змішування. Однак організм людини пристосова-
ний до споживання цілісних продуктів, споживання 
яких забезпечує надходження усіх необхідних пожив-
них речовин і рівномірно розподіляє навантаження на 
всі органи травлення. При вживанні рафінованих про-
дуктів травна система функціонує нерівномірно: одні 
її ланки перевантажуються, а інші практично не пра-
цюють. Наприклад, цукор, білий хліб, солодкі напої 
посилено навантажують підшлункову залозу, але зо-
всім не стимулюють перистальтику кишечнику. Крім 
того, відбувається самоотруєння організму внаслідок 
застою калових мас через недостатню стимуляцію пе-
ристальтики кишечнику, яку забезпечують грубі хар-
чові волокна. 

Під час рафінізації відбувається процес видалення 
з продуктів украй необхідних компонентів, серед яких 
вітаміни, мікроелементи, клітковина, пектини, солі, 
ферменти, рослинні гормони та інші біорегулятори. 
Тому при засвоєнні такого високоочищеного продук-
ту, як цукор, організм змушений віддавати з крові і 
тканин власні вітаміни та мікроелементи, які мають 
забезпечити складні процеси хімічних перетворень 
цукру. Зокрема, потрапляючи в кров, цукор вступає в 
хімічну реакцію з вільним кальцієм у крові. Причому 
ця реакція відбувається з великими витратами енергії 
та вітамінів групи В. Кальцій, як відомо, забезпечує 
ріст кісток, нормальну роботу мембран клітин, крово-
творної системи, тонус судин тощо. Рафінований цу-
кор перевантажує підшлункову залозу, погіршує трав-
ні властивості, змінює мікрофлору кишечнику, знижує 
захисні функції організму. Натомість споживання цу-
кру, який міститься в ягодах, фруктах та інших солод-
ких плодах, йде лише на користь людині [3]. 

Біле борошно високого ґатунку не містить оболон-
ки і зародка зерна, а отже, і ферментів, які необхідні 
для нормального травлення та засвоєння. У разі над-
мірного вживання виробів з білого борошна в кишеч-
нику утворюється клейковина, яка порушує нормаль-
ний процес травлення, спричиняє атрофію ворсинок 
кишечнику, що є першим кроком до розвитку патоло-
гії, і не тільки системи травлення. 

Скоринка картоплі і тонкий шар під нею, так само 
як і оболонки зернових, містять ферменти, які допо-
магають розщеплювати крохмаль картоплі. Знімаючи 
скоринку, ми перешкоджаємо повноцінному засвоєнню 
крохмалю. Отже, картоплю краще готувати і вжива-
ти разом зі скоринкою, ретельно вимивши її щіткою. 
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Мудра природа передбачила механізм самозасвоєння 
продуктів. Рафіновані продукти позбавлені ферментів, 
тому погано засвоюються і забруднюють організм. 

Людина як жива система постійно обмінюється з 
довкіллям інформацією, енергією та речовиною, що 
зумовлює далеко не тільки якість фізіологічних про-
цесів. У цьому сенсі їжу рафіновану, синтезовану, 
надмірно оброблену термічно, з додаванням штучно 
виготовлених хімічних домішок слід вважати інфор-
маційно неповноцінною. Викривлена інформація так 
чи інакше справляє свій негативний вплив на життє-
діяльність організму. Ігнорування правил оздоровчого 
харчування стало причиною поширення так званих 
“хвороб цивілізації” (діабет, ішемічна хвороба серця, 
атеросклероз, гіпертонія та ін.). Існують відомості, що 
відсутність харчових волокон у дієті є однією з при-
чин раку прямої кишки [8]. 

Утім, як не можна знайти двох однакових людей, 
так не можна знайти єдину дієту, придатну для всіх 
без винятку. Адже в кожної людини своя духовна, 
психічна, анатомо-фізіологічна індивідуальність, свій 
метаболізм, швидкість травлення, активність фермен-
тів і безліч інших особливостей, притаманних тільки 
їй одній. Тому дієта, що стала порятунком і панацеєю 
для одного, може призвести до серйозної хвороби ін-
шого, за винятком, щоправда, тих рідкісних випадків, 
коли автор і послідовник близькі за своїми тілесними 
й духовними характеристиками. Однак попри диску-
сійність багатьох питань стосовно харчування існу-
ють певні правила, які витримали перевірку часом. 

Процес травлення починається з ротової порож-
нини. Саме в ротовій порожнині знаходяться нервові 
закінчення, які “оцінюють” їжу за смаком, вологістю, 
консистенцією та іншими параметрами і передають 
інформацію до центральної нервової системи. На під-
ставі отриманої інформації головний мозок складає 
відповідну програму послідовного включення окремих 
відділів травної системи, визначає ферментативний, 
гормональний і кислотно-лужний склад травних соків. 
Дослідження І.П. Павлова та І.М. Сєченова виявили 
важливу роль головного мозку в організації складного 
багатоступеневого процесу переробки їжі.  Для того 
щоб мозок мав змогу отримати вичерпну інформацію 
про склад і структуру їжі та виробити відповідну про-
граму дій для органів травлення, важливо ретельно пе-
режовувати їжу. Добре пережована і змішана зі слиною 
їжа вже стає частиною людського організму, і подальше 
її перетравлення значно полегшується. 

Розпочинати їсти бажано із сирих продуктів 
(фруктів, овочів, салатів), оскільки вони створюють 
найбільш сприятливі умови для травлення. Сирі про-
дукти містять біологічно активні компоненти, які про-
тидіють збудникам хвороб і запобігають харчовому 
лейкоцитозу. Термічна обробка порушує структуру 
складних вуглеводів, спричинює втрату бактерицид-
них і протизапальних властивостей їжі, позбавляє її 
здатності дезінфікувати ротову порожнину. Така їжа 
легко пережовується, недостатньо навантажує зуби 
та ясна, погіршує їх кровопостачання і стає однією з 
причин захворювання зубів. Крім того, в клітинах си-
рої їжі ферменти знаходяться в активному стані. Під 
дією кислоти шлункового соку руйнуються мембрани 

лізосом, і в клітину потрапляють лізосомні фермен-
ти, які розщеплюють тканини клітини. Таким чином, 
розщеплення клітин харчових структур відбувається 
завдяки ферментам, які знаходяться в клітинах сирої 
їжі. Цей процес академік О.М. Уголєв назвав автолі-
зом [8]. І, навпаки, весь тягар процесу травлення при-
падає на організм людини, коли ферменти знищені 
термічною обробкою. 

Однак, якою б корисною не була сира їжа, але всім 
рекомендувати повністю відмовлятися від застосу-
вання теплової обробки і переходити на сироїдіння 
не можна, адже термічна обробка, змінюючи смакові 
якості їжі та її консистенцію, корегує психоемоційний 
і психофізіологічний стан залежно від індивідуальної 
конституції, сезонів року, віку людини. Крім того, тер-
мообробка просто необхідна в разі споживання про-
дуктів, що містять інгібітори, наприклад, бобові. 

Будь-яке однобічне харчування, якщо застосову-
ється тривалий час, може мати свої негативні наслід-
ки. Немає сумнівів у тому, що їжа вегетаріанця-сироїда 
насичена вітамінами та іншими біологічно активними 
речовинами, але такий раціон також не позбавлений 
недоліків, оскільки зумовлює нерівномірне наван-
таження секреторного апарату шлунково-кишкового 
тракту. На процес приймання їжі можна подивити-
ся як на необхідний стресовий фактор, який має на-
вантажувати різні ланки організму. Відомо, що якщо 
людину постійно тренувати незначними стресовими 
ситуаціями, то в разі великих навантажень організм 
зможе краще і швидше впоратися з ними. У зв’язку з 
цим варто навести досвід професора І.П. Неумивакі-
на: “У нашій практиці був випадок, коли чоловік пив 
тільки кип’ячену воду протягом усього життя. Його 
товариші вирішили пожартувати: із фляги вилили 
кип’ячену воду і налили сиру, яку він і випив. Ми, лі-
карі, бачили різних хворих, але те, що робилося з цим 
чоловіком, спостерігали вперше. Практично миттєво 
почали працювати всі отвори, і, якби не кваліфікова-
на реанімаційна допомога протягом трьох днів, важко 
сказати, залишився б він живий чи ні. Організм треба 
тренувати, щоб на будь-який стрес, у тому числі й на 
приймання змішаної їжі він реагував нормально. Але 
це має бути не правилом, а винятком” [6, с. 232]. 

Практичний висновок більшості фахівців такий: 
переважну частину раціону мають становити фрук-
ти, овочі, ягоди, зелень, злаки здебільшого у сирому 
вигляді (близько 60–80%) і з мінімальною тепловою 
обробкою (20–40%). Експерименти виявили ще одну 
особливість, яка свідчить на користь мінімальної тер-
мічної обробки. З’ясувалося, що в процесі травлення 
“живих” продуктів їх тканини розщеплювалися по-
вністю, на відміну від термооброблених, структури 
яких частково зберігалися. 

В оздоровчому харчуванні важливо готувати стра-
ву безпосередньо перед вживанням у тій кількості, яка 
необхідна для одного прийому. Не слід готувати їжу 
про запас, оскільки при повторному нагріванні страва 
псується і втрачає свою цінність. 

Треба намагатися менше вживати різних продуктів 
за один прийом. Різноманітність у харчуванні забезпе-
чується шляхом прийому різних продуктів протягом 
дня чи тижня. Людський організм значно краще орга-



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

120

нізований, ніж це уявляють собі деякі дієтологи, і не 
потребує надмірного різноманіття страв. Більше того, 
повноцінне засвоєння харчових речовин відбуваєть-
ся за умов, коли людина вживає за один прийом не 
більше 2–3 різних страв. Природа створила людський 
організм досконалим, самодостатнім і здатним забез-
печити себе всім необхідним. У разі необхідності за 
участі нормальної мікрофлори відбувається перетво-
рення одних елементів на інші. 

Не бажано одночасно вживати продукти, повно-
цінне перетравлення яких вимагає різних умов. На-
приклад, вуглеводні та білкові страви, крохмалі та 
солодощі. Білки і вуглеводи у шлунково-кишковому 
тракті перетравлюються різними реактивами. Вжи-
вання картоплі з м’ясом, плову, пирогів з м’ясом, ва-
трушок, бутербродів з ковбасою та чаєм значно збіль-
шує витрати реактивів, зумовлює бродіння в шлунку, 
порушує травлення і призводить до хвороб. Допоки 
організм молодий і сильний, людина може і не помі-
чати шкідливого впливу такого поєднання, але з часом 
воно дається взнаки. Особливо необхідне дотримання 
правил поєднання харчових продуктів під час хвороби, 
оскільки правильне їх поєднання дозволяє зменшити 
навантаження на організм і прискорити одужання. 

Їжа повинна відповідати клімату й навколишньому 
середовищу. Чим ближче вирощені рослинні продук-
ти від місця проживання людини, і чим вони свіжіше, 
тим вище їх оздоровчі властивості. З цієї точки зору, 
морква, буряк чи петрушка, щойно принесені з гряд-
ки, незрівнянно кращі, ніж заморські банани, ківі чи 
ананаси, які є повноцінними продуктами для місць, де 
вони ростуть, але не в нашій місцевості, де їх слід роз-
глядати як ласощі. Продукти рослинного походження 
мають бути вирощені в радіусі не більше ніж 800 км 
від місця проживання людини. Якщо ж з якихось при-
чин доведеться скуштувати щось екзотичне, то їсти 
треба маленькими порціями, щоб “внутрішня гармо-
нія” змогла пристосуватися до незвичної інформації. 
Більше того, перший раз у сезоні навіть “свої”, місцеві 
фрукти і овочі не можна вживати у великій кількості. 

Не слід приймати їжу при болях, розумовому пе-
ренапруженні, фізичному нездужанні чи навіть дис-
комфорті, а тим більше, якщо підвищена температура 
тіла. Хворий не повинен вживати їжу, доки темпера-
тура не знизиться до норми і не з’явиться відчуття 
голоду. Годувати хворого – означає годувати хворобу. 
Відомо, що тварини під час хвороби голодують. Ін-
стинктивно так само поводяться і маленькі діти. Одна 
з найперших ознак хвороби в дитини – відмова від 
їжі, бажання пити і спати. У цьому випадку, батьки 
повинні повірити природному голосу своєї дитини, 
покласти її в тепле ліжко, давати пити чисту воду або, 
у крайньому разі, вітамінізовані напої, а не годувати 
силоміць. Тільки-но дитині стане краще, вона сама 
попросить їсти. 

Слід обмежити споживання таких продуктів: цу-
кру і всього виготовленого на його основі; виробів з 
білого борошна; консервованих продуктів; кухонної 
солі, копченого, смаженого; жирних продуктів; ра-
фінованих олій, маргарину, синтетичних жирів; га-
зованих напоїв, алкоголю; свинини і продуктів з неї; 
гострих приправ (кетчупів, м’ясних і рибних соусів, 

маринадів, столового оцту); несвіжих, в’ялих овочів і 
фруктів; порошкового і згущеного молока, морозива. 
Сучасна харчова промисловість пропонує величезну 
кількість украй шкідливих для нашого здоров’я про-
дуктів, серед яких супи швидкого приготування, со-
лоні горішки, сухарики, солодкі газовані напої, чіпси, 
кетчупи, кури-гриль, ковбасні вироби, а також йогур-
ти, молоко та молочні продукти, які мають тривалий 
термін зберігання. Для покращення кольору і смаку, 
подовження терміну зберігання продуктів застосову-
ються барвники, ароматизатори, нітрати, антибіотики 
та інші хімічні речовини, які забруднюють і поволі 
отруюють організм, стимулюючи розвиток різних 
хвороб. Споживання цього харчового сміття позбав-
ляє людину шансу на довге і здорове життя. 

Дискусійним залишається питання щодо кількості 
кухонної солі, хоча однозначно доведено, що обме-
жене її вживання сприяє зниженню кров’яного тиску, 
зменшує кількість інфарктів та інсультів. Однак зовсім 
відмовлятися від солі не слід, особливо у спеку, коли 
сіль втрачається з потом, але приймати не більше 5 г в 
день з урахуванням “прихованої солі”, яка знаходить-
ся у готових продуктах. Надлишок солі навантажує 
видільну та серцево-судинну системи, затримує воду в 
організмі, призводячи до підвищення кров’яного тис-
ку, набряків тощо. Малосольова або безсольова дієти 
також не позбавлені недоліків і можуть спричинити 
спазм судин, зниження вироблення інсуліну, порушен-
ня рівноваги обміну речовин як у самій клітині, так і 
клітинних мембранах. Отже, в цьому питанні необхід-
но знати міру. Фахівці радять приймати близько 2–3 г 
на день, а решту замінити більш корисними продукта-
ми, такими як: хрін, часник, цибуля, перець, морська 
капуста, кислі соки, журавлина, лимони, апельсини, 
сливи, алича, м’ята, кмин, петрушка, селера, кріп, то-
пінамбур, редька та інші спеції і трави. 

Від цукру краще відмовитися зовсім, замінивши 
його медом, солодкими фруктами, сухофруктами, яго-
дами. Дуже шкідливі цукерки-карамель, оскільки міс-
тять хімічні речовини і синтетичні барвники. Фрукти 
і ягоди слід вживати натще до основного прийому їжі 
не пізніше ніж за 20–30 хвилин. Єдиний виняток із 
цього правила становлять груші, їх слід вживати після 
їди. Фрукти і ягоди повноцінно засвоюються в тонко-
му кишечнику, а спожиті натще затримуються в шлун-
ку всього на кілька хвилин. Якщо спожити їх після їди 
або разом з їжею, яка довше перебуває у шлунку, то 
фрукти чи ягоди, не маючи змоги потрапити до ки-
шечнику, починають бродити, псуватись і псувати 
вміст шлунка. 

Не рекомендується пити під час їжі. Після по-
трапляння страви до шлунка починається процес 
травлення: виділяються травні соки, ферменти і т.п. 
Якщо в цей час або наприкінці трапези випити якусь 
рідину, то вона розбавить шлунковий сік і послабить 
його дію. Шлунок буде змушений виділяти додаткову 
порцію соку. Відбувається перенапруження секретор-
ного апарату шлунка. Крім того, кислий шлунковий 
сік швидко потрапляє у дванадцятипалу кишку, де 
середовище лужне, руйнуючи тим самим її захис-
ний слиз. У зв’язку з цим пити рекомендується (воду, 
соки, компот, чай і т.д.) до їди за 10–15 хвилин. За-
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лежно від виду їжа перебуває в шлунку 2–3 години, а 
в тонкому кишечнику 4–5 годин. Особливо повільно 
перетравлюється жирна їжа. Приблизно через 2–4 го-
дини травний процес тільки-но набирає силу в тонко-
му кишечнику. Травлення і всмоктування поживних 
речовин відбувається у відповідних ділянках тонкого 
кишечнику. Випита рідина швидко мине шлунок і не 
лише розбавить травні соки тонкого кишечнику, а й 
змиє поживні речовини повз ділянки їх засвоєння. У 
результаті організм недоотримає необхідні поживні 
речовини. Підшлункова залоза, печінка, а також за-
лози тонкого кишечнику будуть змушені синтезувати 
нову порцію секрету, виснажуючи ресурси організму. 
Звідси рекомендація: після крохмальної їжі (каша, 
хліб, картопля тощо) можна пити через 2 години, а 
після білкової – через 4–5 годин. 

Велике значення для здоров’я травної системи має 
повітряний міхур. Після їди протягом 1,5–2 годин тре-
ба побути у вертикальному положенні, щоб повітря-
ний міхур у шлунку знаходився вгорі і тиснув на їжу, 
спрямовуючи її донизу. Якщо людина лягає на спину, 
повітряний міхур зміщується до середини, тисне на 
їжу, і вона потрапляє до стравоходу. Вміст шлунка, 
який містить хлоридну кислоту шлункового соку, а та-
кож жовчну кислоту, подразнює стравохід, викликаю-
чи  його запалення і печію. Шлунок від агресивної дії 
цих кислот добре захищений слизовою оболонкою, на 
відміну від стравоходу, слизова якого не пристосована 
до вирішення таких завдань. Постійні напади печії мо-
жуть призвести до серйозних захворювань. Особливо 
небезпечно лягати відпочивати з переповненим шлун-
ком. Якщо це часто повторюється, то сфінктер, який 
відділяє стравохід від шлунку, втрачає пружність, стає 
в’ялим і не може тримати харчову грудку. 

Слід зазначити, що далеко не кожному вдається 
швидко і безболісно змінити свій раціон і отримати від 
цього користь. Особливо це стосується тих, хто трива-
лий час не переймався даним питанням і харчувався 
абияк. Для таких людей етап переходу може тривати 
до кількох місяців і навіть років. Це пов’язано з тим, 
що харчування не лише впливає на функції травної 
системи, а й визначає хімічний склад речовин у клі-
тинах, контролює ендокринні та метаболічні функції 
організму, впливає на психіку людини. Залежно від 
особливостей харчування організм виробляє певну 
програму дій для різних систем і органів. Якщо люди-
на тривалий час практикувала неприродне харчуван-
ня, організм і кожна його клітина перебудували своє 
функціонування згідно адаптаційно-компенсаторних 
програм, метою яких є виживання організму в умовах 
спотвореного харчування. Це неефективні, виснаж-
ливі для організму програми, які призводять до хво-
роб, скорочують тривалість життя, але вони існують 
і діють. Викоренити такі програми іноді вкрай важко, 
адже неправильне харчування – це шкідлива звичка, 
а звички, як відомо, мають здатність укорінюватися 
в організмі як на фізіологічному, так і на психічному 
рівнях. Процес зміни харчування може бути досить 
тривалим та болісним. Він вимагає поступовості, сис-
тематичності, терпіння, наполегливості й усвідомлен-
ня важливості даного чинника для здоров’я. 

Висновки.
Задоволення гіпертрофованих матеріальних потреб 

і нездорових пристрастей створює ілюзорне відчуття 
психологічного комфорту, що в свідомості пересічної 
людини асоціюється з прогресом людства. Однак 
підвищений рівень комфорту, розширення його спектру 
ізолює організм від важливих для здоров’я природних 
впливів, унаслідок чого знижується стійкість до 
різних змін довкілля. Людина втрачає здатність 
протидіяти навіть незначному, але незвичному 
впливу навколишнього середовища. У зв’язку з цим 
вирішального значення набуває проблема виховання 
культури здоров’я і, зокрема, культури харчування, 
яка є одним з провідних чинників, що визначають і 
зумовлюють здоров’я сучасної людини. Протягом 
життя з природною їжею людина споживає величезну 
кількість біологічно активних речовин, які мають 
важливе значення для нормального функціонування 
організму. Не тільки лікарські рослини, а й практично 
всі фрукти та овочі за умов правильного їх споживання 
справляють потужний профілактичний і лікувальний 
вплив. На жаль, сучасна наука та виробництво, 
зосередивши свої зусилля переважно на вивченні 
впливу штучно виготовлених фармакологічних 
засобів, недооцінюють роль натуральних продуктів, 
створених для здорового життя самою Природою. 

Зрозуміло, що розглянути весь спектр питань щодо 
культури харчування в межах однієї статті практично 
неможливо. Подальшого дослідження потребує розгляд 
питань з визначення кількості їжі і режиму харчування 
як важливих чинників здоров’я та складових культури 
харчування. Крім того, оскільки активність особистості 
визначає комплекс регуляторів поведінки, компонентами 
якого є інтелектуальна, емоційно-вольова сфери 
психіки індивіда, подальшого дослідження потребує 
пошук і застосування нових педагогічних технологій, 
засобів, форм навчання, які сприяють створенню 
потужної мотивації, спонукають до підвищення рівня 
сформованості культури харчування. 
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Педагогічні умови вдосконалення особистісних здібностей  
учнів різного шкільного віку на уроках фізичного виховання

Нечипоренко Л.А.
Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького

Анотації:
Розглядається проблема створен-
ня відповідних педагогічних умов 
вдосконалення особистісних зді-
бностей школярів середнього та 
старшого шкільного віку на уро-
ках фізичної культури. Запропо-
нована методика вдосконалення 
особистісних здібностей в процесі 
фізичного виховання. Розроблені 
критерії виявлення рівнів розви-
тку особистісних здібностей шко-
лярів. Описані педагогічні умови, 
які сприяють вдосконаленню осо-
бистісних здібностей школярів 
різного віку на уроках фізичної 
культури. Перевірено ефектив-
ність використаних педагогічних 
умов та методик, які спрямовані 
на вдосконалення особистісних 
здібностей.

Нечипоренко Л.А. Педагогические усло-
вия усовершенствования личностных 
способностей учеников разного школьно-
го возраста на уроках физического воспи-
тания. Рассмотрена проблема создания со-
ответствующих педагогических условий для 
усовершенствования личностных способнос-
тей учеников среднего та старшего школьно-
го возраста на уроках физической культуры. 
Предложена методика усовершенствования 
личностных способностей в процессе физи-
ческого воспитания.  Разработаны критерии 
определения уровней развития личностных 
способностей. Описаны педагогические 
условия, которые влияют на усовершенство-
вание личностных способностей школьников 
на уроках физической культуры. Проверена 
эффективность педагогических условий и 
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Вступ.1

Одним з важливих завдань, які стоять перед 
сучасною педагогічною наукою є створення таких 
педагогічних умов розвитку особистості, які в повній 
мірі сприяли б зростанню особистісних здібностей 
школярів у різному віці та різних напрямах навчальної 
діяльності. Саме в шкільному віці, за спостереженнями 
А. Артюшенка, І. Беха, учень набуває певного досвіду 
та знань, відбувається становлення інтелектуальних, 
психічних та фізичних здібностей [1,2].    

Зростання особистісних здібностей є важливою 
складовою, яка стимулює школяра до подальшого на-
вчання, самовдосконалення. За таких умов школяр 
має чітко усвідомлювати, що високий рівень розвитку 
особистісних здібностей є важливою передумовою 
розширення його можливостей у подальшій життєді-
яльності. Зростання особистісних здібностей не може 
відбуватися само собою, воно відбувається в процесі 
активної діяльності. Активна діяльність особистості 
відбувається в процесі перетворення власних задатків 
у здібності. Таким чином, на основі зростання рівня 
розвитку здібностей відбувається в цілому формуван-
ня особисті [2]. 

Отже, актуальною проблемою яка сьогодні стоїть 
перед сучасною школою, є гармонійне поєднання та 
реалізація школярем в процесі навчання інтелекту-
альних, психічних і фізичних здібностей. Виходячи 
з вище зазначеного, дане завдання можливо виріши-
ти значною мірою, в процесі фізичного виховання в 
школі. Успішне формування особистісних здібностей 
можливе лише при створенні відповідних педагогіч-
них умов, котрі забезпечували б одночасно вдоско-
налення інтелектуальних, психічних і фізичних зді-
бностей, а також мотивували школяра до свідомого 
самовдосконалення. Свідоме самовдосконалення 
учня можливе лише у тому випадку, коли він розуміє, 
© Нечипоренко Л.А., 2011

що чим вище особистісні здібності, тим легше адап-
туватися в майбутній життєдіяльності.

 На жаль, на сьогоднішній день фізичне виховання 
в школі не стало тим предметом, який успішно може 
вирішити завдання одночасної реалізації особистісних 
здібностей (інтелектуальних, психічних та рухових). 
Фізичне виховання в сучасній школі в основному ви-
рішує завдання розвитку рухових здібностей, «на-
таскування» на максимальний результат з фізичної 
підготовки, не створюючи відповідних педагогічних 
умов для одночасного вирішення завдання вдоскона-
лення на рівні з руховими здібностями психічних та 
інтелектуальних. Незважаючи на численні психолого-
педагогічні дослідження з удосконалення особистісних 
здібностей, зокрема, дослідження А. Артюшенка, І. 
Беха, Л. Золотих, В. Клименка, Б. Ломова, В. Озеро-
ва, більшість праць носить вибірний характер: в них 
окремо вивчалася проблема мотивації, формування 
інтелектуальних, психічних та рухових здібностей. 
Разом з тим, необхідно відмітити, що не висвітленими 
залишаються педагогічні умови систематичного вдо-
сконалення особистісних здібностей (інтелектуальних, 
психічних, рухових) в процесі фізичного виховання. 
Мало розроблено методик, спрямованих на розвиток 
одночасно інтелектуальних, психічних та рухових зді-
бностей школярів у процесі фізичного виховання, та їх 
використання в практичній діяльності [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Актуальність обраної теми підкреслює доцільність 
проблеми дослідження в цьому напрямку.

Робота виконана у відповідності до плану НДР ка-
федри спортивних дисциплін Черкаського національ-
ного університету імені Б. Хмельницького.

Мета, завдання роботи, матеріали і методи.
Мета і завдання дослідження: педагогічні умови 

ефективного розвитку особистісних здібностей учнів 
середнього та старшого шкільного віку в процесі фі-
зичного виховання.



проблеми фізичного виховання і спорту   № 3 / 2011

123

Завдання дослідження:
1.Виявити наявність інтересу та емоційного задово-

лення від удосконалення особистісних здібностей в 
процесі фізичного виховання. 

2. Обґрунтувати й експериментально перевірити 
ефективність педагогічних умов та методик удоско-
налення особистісних здібностей учнів середнього 
та старшого шкільного віку в процесі фізичного ви-
ховання. 
Методи дослідження: аналіз та узагальнення да-

них науково-методичної літератури за темою; соціо-
логічне дослідження школярів, педагогічний експери-
мент і спостереження.

Результати дослідження. 
Педагогічний експеримент проводився з двома гру-

пами школярів  (підлітками і старшокласниками) про-
тягом двох навчальних років, які спочатку навчалися у 
5-му та 9-му класах і відповідно 6-му та 10-му класах. 

На основі аналізу спортивної та психолого-
педагогічної літератури сутність поняття особистісні 
здібності, удосконалені засобами фізичної культу-
ри, нами визначено як здатність особи відображати 
об’єктивну інформацію про свою рухову діяльність, 
уміння контролювати свої рухи та ефективно керувати 
ними, враховуючи  конкретну ситуацію. Вдосконалення 
особистісних здібностей школярів є активний педаго-
гічний процес, спрямований на виявлення індивідуаль-
них задатків створення відповідних педагогічних умов, 
на їх цілеспрямований розвиток та перехід в уміння й 
навички з подальшим ефективним використанням їх в 
життєдіяльності, як в сучасній, так і в майбутній.

Як засвідчують результати аналізу психолого-
педагогічної літератури і нашого дослідження, вдоско-
налення особистісних здібностей школярів у процесі 
фізичного виховання неможливе без відповідної їх моти-
вації самовдосконалення в цілому та фізичного зокрема. 
Напрями формування мотивів до занять фізичною куль-
турою проходять визначеною мотиваційно-емоційною 
орієнтацію особистості на активно-позитивне ставлення 
до фізичного виховання, наявність потреби в ньому, а 
також наявність творчої ініціативності, знань та переко-
нань, що забезпечують активність особистості у процесі 
виконання фізичних вправ. 

На підставі аналізу результатів нашого дослідження 
ми дійшли висновку, що на формування мотивації до 
зростання рівня особистісних здібностей учнів серед-
нього та старшого шкільного віку впливають: а) харак-
тер протікання навчального процесу; б) успіхи в зрос-
танні особистісних здібностей за допомогою фізичної 
культури й оцінка даних успіхів однокласниками і 
вчителем, мотиваційно-емоційне ставлення до даного 
процесу; в) рівень усвідомлення необхідності особис-
тісного удосконалення та використання набутих знань, 
умінь і навичок у подальшій життєдіяльності; г) свідо-
мо активна участь школяра в навчально-тренувальній 
діяльності як на уроках, так і самостійно.

Отримані дані, а також матеріали бесід і педаго-
гічних спостережень  та анкетувань свідчать про те, 
що зацікавленість учнів фізичною культурою значною 
мірою залежить від рівня їхньої фізичної підготовле-
ності та ступеня володіння руховими навичками, а та-
кож розуміння навіщо вони потрібні. Це, в свою чергу, 
залежить від рівня індивідуальних здібностей учнів, 

особливостей викладання предмету «Фізична культу-
ра», починаючи з початкової школи, та особливо від 
професійної діяльності вчителя. Тобто, успішність 
навчальної діяльності й ступінь задоволення учнів 
результатами цієї діяльності стають пріоритетними у 
формуванні мотиваційно-емоційної складової до вдо-
сконалення особистісних здібностей  в цілому та фі-
зичного самовдосконалення зокрема. 

Аналіз результатів проведеного анкетування за-
свідчив, що формування інтересу школярів до вдоско-
налення особистісних здібностей залежить від бага-
тьох факторів. Основними з них є наступні: наявність 
перспективи використання учнями набутих знань і 
вмінь; діяльність вчителя, його уміння організувати 
навчальний процес; диференційований підхід до шко-
ляра як із навантаженням, так і з оцінюванням вико-
наного завдання.

За результатами констатувального експерименту 
школярі контрольних і експериментальних груп були 
розділені умовно на три групи: з високим, середнім і 
низьким рівнем розвитку мотивації, особистісних зді-
бностей, а відповідно і бажанням до самовдосконален-
ня. Високий рівень характеризується: відповідальним 
ставленням до навчально-виховного процесу, інтересом 
і мотивацією, позитивними емоціями від навчально-
фізкультурної діяльності; творчим підходом до вико-
нання поставлених завдань; пошуком ефективних шля-
хів самовдосконалення; знання засобів для успішного 
виконання поставлених завдань; високим рівнем  по-
казників фізичної підготовленості (10-12 балів). 

Середній рівень характеризується: позитивно-
пасивним ставленням до фізичного виховання, стій-
ким інтересом і мотивами тільки до тих завдань, які 
не вимагають значних зусиль як фізичних, так і інте-
лектуальних (в основі сили емоцій лежить оцінка вчи-
теля); розумінням впливу занять фізичною культурою 
і спортом на здоров’я, але не бажанням удосконалюва-
тися самостійно; слабким бажанням проявляти твор-
чу ініціативу й аналізувати ситуації, що виникають 
при виконанні завдання; середнім рівнем показників 
фізичної підготовленості (7-9 балів). 

Низький рівень характеризується: відсутністю 
інтересу і мотивів до навчально-фізкультурної ді-
яльності; низьким рівнем розвитку здібностей, який 
викликає негативні емоції при виконанні фізичних 
вправ; відсутністю систематизованих знань; відсут-
ністю творчої ініціативи й активного пошуку при ви-
конанні поставлених завдань; низьким рівнем показ-
ників фізичної підготовленості (6 балів і менше).  

З метою виявлення наявності інтересу школя-
рів до зростання особистісних досягнень у процесі 
навчально-фізкультурної діяльності було проведене 
педагогічне спостереження й анкетування  (табл. 1). 

Здобуті дані дають змогу стверджувати, що учні 
5-6 класів мають суттєву перевагу (56,5% проти 38,5) 
над учнями старших класів у наявності інтересу до 
зростання рівня особистісних здібностей, а відповідно 
й до самовдосконалення. Отже, можна констатувати, 
що зниження інтересу в учнів до вдосконалення осо-
бистісних здібностей відбувається в період переходу 
із середнього шкільного віку до старшого. А сам вік 
13-14 років є вершиною дитинства, коли закінчується 
в значній мірі, формування інтелектуальних, психіч-
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них та рухових здібностей. Тому є необхідність саме в 
цей період створити такі педагогічні умови на уроках 
фізичного виховання, котрі б не знижували мотивацію 
учня до вдосконалення особистісних здібностей, не 
залежно від рівня його підготовленості.    

Отримані дані свідчать, що з віком у школярів зни-
жується зацікавленість до уроків фізичного виховання, 
а відповідно і мотивація до вдосконалення. За резуль-
татами педагогічного спостереження та опитування 
це в першу чергу пов’язано з характером навчально-
виховного процесу. Весь навчально-виховний процес 
зорієнтований на середньостатистичного учня, а від-
повідно, не враховує індивідуальні особливості учня. 
Учням, які мають високий рівень підготовленості такі 
уроки «нічого не дають». Школярі з низьким рівнем 
не в змозі виконати поставлене завдання, а це приво-
дить до зниження інтересу та мотивації, як до само-
вдосконалення так і до уроків фізичної культури.   

Протягом двох років в експериментальних класах 
уроки з фізичної культури проводилися на основі роз-
робленої нами методики, основаної на використанні 
психомоторних вправ та ігор (відчуття зусиль, часу 
та простору, рухової пам’яті), методичних рекоменда-
цій і створені відповідних педагогічних умов. Основу 
методики склали вправи, спрямовані на рівноцінний 
розвиток і вдосконалення трьох компонентів (інтелек-
туальних, психомоторних і фізичних), які є основою 
вдосконалення особистісних здібностей з дотриман-
ням змісту навчального матеріалу й організації на-
вчальної діяльності. У контрольній групі заняття про-
водились за загальноприйнятою методикою.

Розробляючи методику занять з експерименталь-
ною групою, ми враховували те, що вчитель має не 
стільки передавати навчальну інформацію й заванта-
жувати школярів фізичними вправами, скільки врахо-
вувати індивідуальність школярів, формувати в них 
стійкі мотиви, інтерес і творчий підхід до навчання, 
бажання свідомо опановувати складні вправи, вдоско-
налювати рухові здібності як в урочному процесі, так, 
що більш важливіше, самостійно.

За результатами нашого дослідження, при вдо-
сконаленні особистісних здібностей в середньому 
та старшому шкільному віці важливим є створення 
наступних педагогічних умов: творчого підходу до 
навчального-тренувального процесу як вчителя, так 
і учнів; диференційованого підходу до кожного учня, 
особливо в старших класах, з урахуванням мотивації 
й індивідуального рівня розвитку особистісних зді-
бностей відповідно до теми уроку; виконання завдан-
ня має сприяти вдосконалюванню інтелектуальних, 
психічних і рухових здібностей; формування в учнів 
упевненості у власних силах і свідомого прагнення до 
самовдосконалення; формування об’єктивної самоо-
цінки; самоаналізу і самоконтролю під час виконання 
фізичних вправ; впевненості у використанні набутих 
знань, умінь та навичок у подальшій життєдіяльності; 
оцінки зростання особистісних здібностей конкрет-
ного школяра, а не оцінювання його здібностей по 
середньостатистичному учню. Саме остання педаго-
гічна умова є найбільш дієвою як в середньому так і 
старшому шкільному віці. Сам процес вдосконалення 
особистісних здібностей в експериментальній групі 
відбувався за наступною схемою: особистісні здібнос-

ті на даному етапі → мотивація їх вдосконалення → 
осмислення та виконання вправ спрямованих на зрос-
тання рівня особистісних здібностей → підвищення 
успішності з предмету  фізична культура і відповід-
но особистого «Я» → новий рівень особистісних зді-
бностей → нова мотивація до вдосконалення. 

В процесі педагогічного експерименту учні екс-
периментальної групи отримували завдання у відпо-
відності до їх підготовленості, чим вищий рівень, тим 
складніше завдання. Даний підхід стимулював рівень 
мотивації до вдосконалення особистісних здібностей. 
Також в процесі експерименту відбувалася ротація 
школярів між підгрупами в залежності від зміни рівня 
їх підготовки, мотивації та складності завдання. 

Для зростання рівня мотивації до уроків фізичного 
виховання учням старших класів було запропоновано 
розробити власну програму вдосконалення особистіс-
них здібностей із подальшою її реалізацією спочатку на 
уроках фізичного виховання, а потім і в процесі занять. 

Дані, отримані нами на початку педагогічного екс-
перименту, засвідчили, що учні середнього та старшого 
шкільного віку мають різний ступень задоволення від 
навчальної діяльності на уроках фізичного вихован-
ня. (табл. 2). Зокрема 85% учнів 6-7 класів задоволе-
ні навчально-виховним процесом на уроках фізичної 
культури (із них більше четверті (26,7%) дуже задово-
лені). У той же час близько 63% старшокласників дали 
позитивну відповідь, із них близько 16% дуже задо-
волені. Разом з тим, кількість негативних відповідей у 
підлітків – близько 15%, а в старшокласників –  понад 
26%, із них зовсім не задоволені – 1,2% учнів середньо-
го шкільного віку, а старшокласників більше 6%.

Отримані дані свідчать, що в учнів середнього 
шкільного віку  контрольної групи за два роки педа-
гогічного експерименту відношення до навчально-
виховного процесу з фізичного виховання мало змі-
нилося. У старшокласників спостерігається тенденція 
до збільшення кількості школярів (на 1,8%), які не-
гативно відносяться до фізичного виховання, а відпо-
відно і до вдосконалення особистих здібностей.  

В учнів експериментальної групи в(підлітків і 
старшокласників), за період експерименту спостеріга-
ється тенденція до збільшення відсотку (1,5%) учнів із 
позитивним ставленням до навчального процесу з фі-
зичного виховання. Звертає на себе увагу той факт, що 
в експериментальній групі за два роки педагогічного 
експерименту серед підлітків майже не залишилося 
учнів, які були зовсім незадоволені фізичним вихо-
ванням у школі, а серед старшокласників їх кількість 
зменшилась на 2%. Можна вважати, що це є показни-
ком ефективності запропонованої нами програми вдо-
сконалення особистісних здібностей.

Таким чином, проведений аналіз дослідження за-
свідчив суттєві зміни у відношенню до самовдоскона-
лення учнів контрольної та експериментальної груп. 
При цьому в експериментальній групі спостерігаєть-
ся тенденція збільшення відсотку учнів з позитивним 
відношенням до вдосконалення особистісних здібнос-
тей, а в контрольній, навпаки, збільшується відсоток 
школярів, особливо серед старшокласників, з негатив-
ним відношенням до даного процесу.

Отже, результати дослідження підтвердили ефек-
тивність запропонованої авторської методики та ви-
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користаних педагогічних умов спрямованих на вдо-
сконалення особистісних здібностей учнів середнього 
та старшого шкільного віку з урахуванням сучасних 
вимог до фізичного виховання в школі.  

Висновки.
1. Аналіз психолого-педагогічної та фізкультурно-

методичної літератури засвідчив, що проблема вдо-
сконалення особистісних здібностей школярів різного 
віку є актуальною. Пошук відповідних педагогічних 
умов, мотивів та методик є важливою складовою вдо-
сконалення особистісних здібностей учнів в процесі 
фізичного виховання.

2. Ефективність розробленої методики вдосконалення 
особистісних здібностей підтверджується позитивною 
динамікою збільшення школярів середнього і старшого 
шкільного віку, котрі задоволені фізичним вихованням в 
процесі дворічного формуючого експерименту.

3.Провідними педагогічними умовами вдоскона-
лення особистісних здібностей школярів в процесі 
фізичного виховання є: творчий підхід до навчально-
го процесу як вчителя так і учнів; диференційований 
підхід до кожного учня, особливо в старших класах, з 
урахуванням мотивації й індивідуального рівня розви-
тку особистісних здібностей; виконання завдання має 
сприяти вдосконалюванню інтелектуальних, психіч-

них і рухових здібностей; оцінка зростання особистіс-
них здібностей конкретного школяра, а не оцінювання 
його здібностей по середньостатистичному учню.

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у 
розробці нових методик спрямованих на вдосконален-
ня особистісних здібностей школярів різного віку, та 
пошуку педагогічних умов які б забезпечили ефектив-
ність даного процесу. 
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Таблиця 1
Наявність інтересу в школярів до зростання особистісних здібностей (%)

Показники наявності інтересу Учні 6-7 класів Учні 9-10 класів
Наявність інтересу 56,5 38,5
Відсутність інтересу 43,5 61,5

Таблиця 2
Ступінь задоволення результатами навчальної діяльності з фізичної культури підлітків (у % від загальної 

кількості опитаних)

Характер відповідей гр
6-7 клас 9-10 клас

до після до після

Дуже задоволені
К 26,7 25,8 15,8 15,5
Е 26,8 27,0 16,1 16,7

Задоволені
К 44,5 46,0 23,3 21,3
Е 45.0 48,5 22,7 24,5

Скоріше задоволені, ніж ні
К 13,8 13,0 24,5 24,0
Е 13,2 12,7 24,0 23,3

Кількість позитивних відповідей
К 85,0 84,8 63,6 60,8
Е 85,0 88,2 62,8 64,3

Скоріше незадоволені, ніж задоволені
К 8,2 8,0 13,2 11,6
Е 8,5 6,5 13,0 9,8

Незадоволені
К 5,6 6,0 7,2 10,3
Е 5,8 4,2 7,7 11,4

Зовсім не задоволені
К 1,2 1,8 6,0 7,3
Е 1,2 0,8 6,5 4,5

Кількість негативних відповідей
К 15,0 15,8 26,4 28,2
Е 15,0 11,8 27,2 25,7
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Освітньо-методична функція системи фізичної підготовки 
військовослужбовців і ступінь її наукового обгрунтування

Номеровський С.В.
Науковий центр Військово-Морських Сил  

Академії військово-морських сил імені П.С. Нахімова

Анотації:
Розглянуто концептуальні основи під-
систем методичної підготовки в сис-
темах фізичної підготовки військовос-
лужбовців Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України та військово-
морських сил армій провідних країн 
світу. Проведено аналіз 28 літера-
турних джерел, з них 12 іноземних, 
з питань організації методичної під-
готовки військовослужбовців. Визна-
чено сучасні умови функціонування 
підсистеми методичної підготовки 
при вирішенні військовослужбовцями 
завдань фізичної підготовки та сту-
пінь її наукового обґрунтування. На-
ведено результати аналізу системних 
факторів, що характеризують процес 
методичної підготовки військовослуж-
бовців до управління спеціальною фі-
зичною підготовкою підлеглих в осо-
бливих умовах. Узагальнено досвід 
функціонування основних існуючих 
систем методичної підготовки вій-
ськовослужбовців родів сил (військ) 
військово-морських сил армій провід-
них країн світу. Запропоновано пер-
спективні шляхи подальших наукових 
досліджень. 

Номеровский С.В. Образовательно-
методическая функция системы физичес-
кой подготовки военнослужащих и степень 
ее научного обоснования. Рассмотрены 
концептуальные основы подсистем методи-
ческой подготовки в системах физической 
подготовки военнослужащих Военно-Морских 
Сил Вооруженных Сил Украины и военно-
морских сил армий ведущих стран мира. Про-
веден   анализ 28 литературных источников, из 
них 12 иностранных, по вопросам организации 
методической подготовки  военнослужащих. 
Определены современные условия функци-
онирования подсистемы методической подго-
товки при решении военнослужащими задач 
физической подготовки и степень ее научного 
обоснования. Приведены результаты анализа 
системных факторов, которые характеризуют 
процесс методической подготовки военнос-
лужащих к управлению специальной физи-
ческой подготовкой подчиненных в особых 
условиях. Обобщен опыт функционирования 
основных существующих систем методичес-
кой подготовки военнослужащих родов сил 
(войск) военно-морских сил армий ведущих 
стран мира. Предложены перспективные пути 
дальнейших научных исследований.

Nomerovskiy S.V. Educational 
and methodical function of the 
military physical fitness system 
and level of its scientific ration-
ale. The conceptual foundations of 
the methodical training in a system 
of the navy military physical train-
ing of Ukraine and well-developed 
countries are discussed. The com-
prehensive analysis of the literature 
in a field of methodical training of 
the military among 28 points, 12 
of which are foreign is carried out. 
The modern conditions of the me-
thodical training subsystem while 
the task of physical training solving 
is determined.  The results of the 
analysis of system factors, which 
characterized the methodical train-
ing process towards management 
of special physical training amongst 
subordinates in a special conditions 
is shown. The experience of exist-
ing methodical training of the navy 
military of well-developed countries 
is summarized. The prospective is-
sues of further scientific develop-
ment are suggested. 

Ключові слова:
військовослужбовці, військово-морські 
сили, система, концептуальні осно-
ви, методична підготовка, спеціаль-
на фізична підготовка.
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кая подготовка, специальная физическая 
подготовка.
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Вступ.1

Досвід застосування військово-морських сил 
(ВМС) у локальних війнах і збройних конфліктах 
другої половини ХХ – початку ХХІ століття показує, 
що незважаючи на стрімкий розвиток військової 
техніки і озброєння, зміну поглядів на характер, форми 
та методи ведення збройної боротьби, сучасні бойові 
дії, в тому числі і на морі, вимагають від системи 
фізичної підготовки (ФП), як підсистеми та одного з 
основних предметів командирської (професійної) та 
бойової підготовки сил (військ), забезпечення фізичної 
і психологічної готовності військовослужбовців 
до навчально-бойової діяльності, виконання ними 
функціональних обов`язків у бойових умовах та 
ефективного виконання службових завдань [4, 9, 16]. 

Разом з тим в наказах Міністра оборони України, 
начальника Генерального штабу – Головнокомандувача 
Збройних Сил України та командувача Військово-
Морських Сил Збройних Сил України відмічається 
необхідність подальшого підвищення рівня фізичної 
підготовленості військовослужбовців, звертається 
увага на посилення вимог до фізичної та методичної 
підготовленості випускників вищих військових 
навчальних закладів (ВВНЗ) Збройних Сил України 
(ЗСУ) [9, 11, 12].

Розгляд нових завдань частин і підрозділів 
ВМС щодо боротьби з міжнародним та внутрішнім 
тероризмом, запобігання незаконного транспортування 
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зброї та наркотиків морським шляхом, а також 
здійснення морських операцій з перехоплення під час 
охорони територіальних вод і виняткових (морських) 
економічних зон також вказує на особливу значущість 
спеціальної (військово-прикладної) фізичної 
підготовки (СФП) військових різних категорій. Участь 
українських військових моряків в антитерористичних, 
миротворчих та гуманітарних операціях, зокрема у 
антитерористичній операції НАТО в Середземному 
морі „Активні зусилля”, підтверджує це [4, 16, 21]. 

Ефективність навчання військовослужбовців 
багато в чому залежить від методичної майстерності 
молодих командирів і спеціалістів з різних розділів 
бойової, в тому числі і фізичної, підготовки. Ця 
залежність в сучасних умовах збільшується у зв`язку 
зі зміною способу комплектування, скороченням 
термінів строкової служби та підвищенням вимог до 
психолого-педагогічної підготовленості офіцерського 
складу [2, 3, 7, 8, 21].

Важливим компонентом професійної культури 
випускника ВВНЗ є його безпосередня психолого-
педагогічна підготовленість. Вона характеризує 
його готовність і здатність вирішувати завдання 
повсякденної військової діяльності, спираючись на 
принципи педагогіки, психології та інших наук, а також 
безпосередньо брати участь у навчально-виховному 
процесі, надавати педагогічну спрямованість усім 
сторонам військової діяльності, зокрема і ФП, та СФП 
як її складовій частині [7, 8, 13, 17].
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Методична підготовка (МП) проводиться з 
метою озброєння керівників знаннями, вміннями та 
навиками організації і проведення ФП в усіх її формах. 
Необхідно зазначити, що значно легше навчити 
військовослужбовців тій чи іншій вправі, прийому або 
дії, ніж сформувати у них вміння та навики навчання 
цим же вправам інших. „Мастерство воспитате-
ля, – говорив А.С. Макаренко, не является каким-то 
особым искусством, требующим таланта, но эта спе-
циальность, которой надо учить, как надо учить врача 
его мастерству, как надо учить музыканта” [7, 8].

У сучасних дослідженнях з питань ФП 
військовослужбовців науковці (О.Г. Шалепа, 2003 
р., О.О. Ольховий, 2005 р., С.В. Романчук, 2006 
р., В.М. Красота, 2007, В.М. Романчук, 2007 р., 
В.В. Паєвський, 2008, О.М. Боярчук, 2010 р., О.О. 
Шевченко, 2010 р. та ін.) розглядаючи мотиваційні, 
організаційні та спеціальні її аспекти, нажаль 
не пропонують шляхів вирішення питань МП 
керівників СФП. За результатами проведеного 
автором попереднього аналізу навчальних (робочих 
навчальних) програм з навчальної дисципліни 
„Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і 
спорт” курсантів військово-морських ВВНЗ, програм 
командирської (професійної) підготовки офіцерського 
та старшинського (сержантського) складу ВМС ЗСУ 
елементи системи МП, пов`язані із СФП, конче 
потребують подальшого наукового обґрунтування та 
удосконалення. Особливо це стосується проведення 
СФП у специфічних корабельних умовах [13, 17].

Робота виконувалась відповідно до Зведених річних 
планів наукової та науково-технічної діяльності ЗСУ 
на 2009 та 2010 роки за темами „Розробка теоретично-
методичних засад функціонування системи фізичної 
підготовки військовослужбовців ЗСУ” (номер 
державної реєстрації 0101U000823, шифр – „НФП-
2009”) та „Теоретичне узагальнення та розроблення 
методичних рекомендацій перспективної системи 
рукопашної підготовки військовослужбовців ЗСУ” 
(номер державної реєстрації 0101U001047, шифр – 
„Боєць-2011”). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи було дослідження ролі освітньо-

методичної функції системи ФП військовослужбовців 
при вирішенні проблем професійної готовності 
випускників військово-морських ВВНЗ до служби у 
силах (військах) ВМС ЗСУ і визначення ступеню її 
наукового обґрунтування.

Завданнями роботи були аналіз концептуальних 
основ підсистем МП військовослужбовців в системах 
ФП військовослужбовців ВМС ЗСУ та ВМС армій 
провідних країн світу; визначення сучасних умов 
функціонування підсистеми МП при вирішенні 
військовослужбовцями ЗСУ завдань ФП та ступінь її 
наукового обґрунтування; аналіз системних факторів, 
що характеризують процес МП військовослужбовців 
ВМС ЗСУ до управління СФП підлеглих в особливих 
умовах; узагальнення досвіду та аналіз основних 
існуючих систем МП військовослужбовців ВМС 
армій іноземних держав; визначення перспективних 
шляхів подальших досліджень. 

Методи та організація досліджень. В ході 
дослідження використовувались наступні методи: 
аналіз, обробка та узагальнення матеріалів зібраних з 
різних нормативних документів, науково-методичних 
та науково-технічних джерел; порівняльний 
та системний аналіз. Узагальнювався досвід 
функціонування систем МП військових моряків та 
аналізувались керівні документи, статути, настанови, 
положення, інструкції, підручники, методичні 
посібники та рекомендації з питань організації 
та проведення МП з військовослужбовцями 
родів сил (військ) вітчизняних ВМС, ВМС США, 
Великобританії, Німеччини, Франції, Росії та інших 
країн [1, 5, 6, 9, 10, 13, 18-20, 22, 23].   

Результати дослідження.
Аналіз розвитку теорії і практики ФП, її керівних 

документів [1-3, 7, 8, 13-15, 17, 21] дозволяє в якості 
ведучих функцій системи ФП військовослужбовців, 
на наш погляд, виділити наступні: розвиваючо-
прикладну, освітньо-методичну, оздоровчу, виховну 
та нормативну. Виділення даних функцій у відносно 
самостійні обумовлено цільовою установкою і 
завданнями ФП.

Розвиваючо-прикладна функція забезпечує 
розвиток у військовослужбовців основних фізичних 
якостей, формування військово-прикладних і 
спортивних рухових навичок.

Оздоровча сприяє покращенню фізичного розвитку, 
зміцненню здоров`я та підвищенню стійкості організму 
військовослужбовців до впливу несприятливих 
факторів військово-професійної діяльності.

Виховна сприяє вихованню морально-вольових та 
соціально-психологічних якостей особового складу, 
згуртуванню військових колективів та удосконаленню 
навичок у колективних діях на фоні великих фізичних 
і нервово-психічних напружень.

Нормативна забезпечує розробку і нормування 
критеріїв оцінки фізичної підготовленості у 
відповідності з вимогами навчально-бойової діяльності 
особового складу видів ЗСУ та родів військ (сил).

В свою чергу, освітньо-методична функція системи 
ФП формує теоретичні знання та організаторсько-
методичні вміння у осіб, які здійснюють керівництво, 
організацію та проведення ФП. І що не менш важливо, 
особливо для специфіки ВМС ЗСУ, удосконалює 
методичні знання та навички самостійного фізичного 
удосконалення.

Вивчення накопичених наукових знань свідчить 
про нерівнозначний підхід до науково-теоретичного 
обґрунтування перелічених функцій. Як показує 
кількісний аналіз дисертаційних досліджень, 
виконаних фахівцями з ФП ЗСУ за останні 10-15 років, 
абсолютна більшість робіт (20 кандидатських робіт, з 
яких більше 10 робіт в тій чи іншій мірі стосуються 
питань СФП) присвячено розробці багаточисельних 
проблем в рамках розвиваючо-прикладної функції. 
Наукове обґрунтування інших функцій в значній 
мірі відстає від сучасних вимог. Особливо виражено 
проглядається недооцінка наукової розробки виховної 
та освітньо-методичної функцій, в тому числі стосовно 
проблем СФП.



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

128

Таке положення склалося, вочевидь, у зв`язку 
з відсутністю всебічного комплексного підходу 
до призначення системи ФП як складової частини 
військового навчання і виховання. Саме тому 
спеціальна направленість ФП, яка виступала в якості 
ведучої концепції розвитку теорії і практики, була 
зведена лише до обґрунтування засобів та методів, 
що підвищують надійність виконання професійних 
прийомів та дій військовослужбовцями. При цьому 
недостатньо враховувались умови та колективний 
характер виконання вказаних дій, як досить часто 
не враховувались й питання хто і на основі якої (за 
змістом, обсягом, формами тощо) підготовки буде 
організовувати та проводити їх застосовування в 
специфічних умовах. Все це безпосередньо стосується 
СФП плаваючого складу ВМС ЗСУ.

Природно припустити, що дані обставини сприяли 
помітній деформації наукового обґрунтування 
багатьох важливих проблем системи ФП і перед 
усім тих, що розширювали можливості її виховної та 
освітньо-методичної функцій.

Завершення на сучасному етапі офіційного 
розділу ФП військовослужбовців ЗСУ на загальну 
та спеціальну (військово-прикладну) [9] призвело до 
певного перерозподілу між ними основних функцій 
системи ФП. Цей процес торкнувся в першу чергу 
концептуальних і змістовних аспектів системи, а також 
деяких основних та додаткових форм підготовки. Не 
омине, на нашу думку, він і концептуальних положень 
та організаційних аспектів освітньо-методичної 
функції системи, тобто підсистеми МП. 

Система ФП ЗСУ, як педагогічна система, сьогодні 
являє собою сукупність концептуальних основ, які 
визначені у спрямованості й завданнях загальної та 
спеціальної ФП, процесу ФП військовослужбовців 
та управління ним. Вона призвана забезпечити, крім 
інших завдань, оволодіння військовослужбовцями 
знаннями та методикою фізичного удосконалення. 
Аспекти МП мають своє місце і відіграють важливу 
роль в усіх ланках (підсистемах, компонентах та 
елементах) системи ФП. Особливо це стосується 
підсистеми управління (керівництва ФП, її організації 
та проведення) процесом фізичного вдосконалення 
військовослужбовців. Одним із завдань управління ФП 
є забезпечення якісної підготовки керівників різних 
форм ФП, оволодіння військовослужбовцями основами 
теорії та методики фізичного тренування [9].

Зазначені вище розділ ФП та перерозподіл 
функцій системи ФП надають підстави для виділення 
в підсистемі МП двох відносно самостійних, але тісно 
пов`язаних один з одним, складових елементів: МП з 
питань загальної фізичної підготовки (ЗФП) та МП 
з питань СФП. Недостатня наукова обґрунтованість 
останнього і обумовила вибір тематики дослідження.

З позицій системного підходу в підсистемі 
МП, по аналогії із системою ФП в цілому, 
системонаповнюючим чинником є концептуальні 
основи (мета, завдання, принципи), а вимоги 
навчально-бойової діяльності щодо методичної 
підготовленості військовослужбовців, тобто фактично 
кінцевий результат (ідеальна модель керівника 

ФП), являються системоутворюючим чинником 
існування даної підсистеми. Концептуальні основи та 
відповідні вимоги узагальнено визначені для різних 
категорій військовослужбовців у Настанові з фізичної 
підготовки у ЗСУ (НФП-2009) [9]. Стосовно курсантів 
і слухачів ВВНЗ, в тому числі і військово-морських, 
вони конкретизуються (повинні конкретизуватися) 
у варіативних частинах освітньо-кваліфікаційних 
характеристик (ОКХ) та освітньо-професійних 
програм (ОПП), програмах і робочих програмах 
навчальної дисципліни „Фізичне виховання, спеціальна 
фізична підготовка і спорт”. Наші дослідження 
навчального процесу і ФП курсантів навчального 
центру ВМС ЗСУ, Військово-морського коледжу 
старшинського складу та Академії ВМС імені П.С. 
Нахімова, підтверджують думку фахівців з ФП (С.В. 
Романчук, В.М. Романчук, О.М. Боярчук, 2010), що 
до визначальних принципів системи МП відносяться 
наступність і поступовість, уніфікація, диференціація 
й інтеграція, підпорядкованість і взаємозумовленість, 
стимуляція й саморегуляція.

МП з питань СФП, як складовому елементу 
підсистеми МП, притаманні всі ознаки системи, в 
даному випадку педагогічної: цілісність, внутрішні та 
зовнішні властивості і зв`язки (Н.В. Кузьміна, 1980; 
В.Г. Афанасьєв, 1981). Для неї характерна наявність 
взаємопов`язаних структурних (мета, педагог, той, хто 
навчається, навчальна інформація, засоби педагогічної 
комунікації) і функціональних (проектувальний, 
конструктивний, комунікативний, організаторський, 
гностичний) компонентів, підпорядкованих єдиній 
навчально-виховній меті. Зміна будь-якого з них 
впливає на всі інші складові, а виключення – веде до 
руйнування системи.   

Освітньо-методична функція визначає якість 
підготовки спеціаліста, навіть якщо він отримав 
військово-технічну освіту. Успіхи підлеглих в бойовій 
підготовці, тобто їх бойова підготовленість, напряму 
залежать від підготовленості офіцера як майстра на-
вчання і виховання, іншими словами – від його ме-
тодичної майстерності. Вона виробляється в ході на-
вчання на заняттях з різних дисциплін, інтегруючись 
в єдиний комплекс різноманітних знань, навичок та 
вмінь. Їх формуванню багато в чому сприяє організа-
ція різних форм методичної практики під час занять 
з різних розділів як загальної, так і спеціальної ФП. 
Оскільки СФП фактично базується на результатах 
ЗФП, то й МП з питань СФП, з метою забезпечення 
дотримання системних принципів, повинна 
базуватися на результатах МП з питань ЗФП. В свою 
чергу підвищення методичної майстерності тих, хто 
навчається, із спеціальних розділів ФП (атлетична 
підготовка, прискорене пересування, подолання 
перешкод, рукопашний бій, військово-прикладне 
плавання тощо) неодмінно призведе до її покращення 
з загальних розділів ФП (гімнастика, легка атлетика, 
плавання, спортивні ігри тощо), а від так і в цілому як 
керівників бойової підготовки підлеглих.  

Дослідження МП з питань СФП під кутом її 
багатовимірності і ієрархії дає змогу говорити про 
інтегративні якості та системні фактори МП з питань 
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СФП, її зв`язок з системами більш високого порядку. 
З одного боку, являючись складовим елементом 
підсистеми МП, а через неї системи ФП і системи 
військової освіти в цілому, МП з питань СФП, з іншого 
боку, сама включає в себе декілька підсистем і методик 
різних розділів ФП, віднесених до спеціальних.

Наявний рівень методичної підготовленості 
курсантів військово-морських ВВНЗ вказує на 
низьку ефективність процесу підготовки фахівців 
з цього важливого питання. У щорічних звітах 
державної екзаменаційної комісії одним з основних 
недоліків МП відмічається невміння випускників 
застосовувати засоби ФП з метою удосконалення 
бойової підготовленості підлеглого особового складу, 
збереження професійної працездатності та компенсації 
недостатньої рухової активності в специфічних 
корабельних умовах. 

Враховуючи специфіку організації бойової 
підготовки у ВМС ЗСУ та її етапність, пов`язану з 
тривалим знаходженням кораблів у морі, пріоритетним 
напрямом вирішення зазначеної проблеми, на нашу 
думку, є подальше наукове обґрунтування та пошук 
шляхів вдосконалення саме аспектів МП з питань 
організації та проведення СФП на борту корабля 
в умовах неможливості використовувати берегову 
навчально-матеріальну базу під час стоянки та в умовах 
тривалого плавання. Особливо це стосується фізичного 
тренування в процесі бойової підготовки, виконання 
фізичних вправ в службі корабельних нарядів і 
самостійного фізичного тренування членів екіпажу.

Аналіз досвіду організації та проведення 
підготовки гардемаринів (майбутніх офіцерів флоту) 
і ФП військових моряків ВМС армій провідних країн 
світу [1, 13, 17-20, 23] показує, що питання МП 
керівників ФП вирішуються в різних країнах по-
різному в залежності від конкретних умов. 

Так, за умов збереження загальної відповідальності 
та контролюючої функції командирів (начальників) 
з питань здійснення ФП на кораблях (в підрозділах), 
для ВМС США та Великобританії характерним є 
безпосереднє проведення занять з особовим складом 
позаштатними інструкторами та їх помічниками під 
контролем штатних спеціалістів ФП (координаторів, 
спеціалістів корпусу ФП). В навчальних центрах і 
навчальних частинах ВМС передбачаються посади 
штатних інструкторів, які проводять заняття як з ФП, так 
і спеціальних розділів бойової підготовки. При цьому 
позаштатні і штатні спеціалісти проходять відповідну 
поетапну (різну за призначенням і тривалістю) курсову 
підготовку і сертифікацію при ВВНЗ (цивільних ВНЗ) 
та у спеціалізованих військово-спортивних школах. 

У ВМС Німеччини та Франції планові заняття з ФП 
проводяться командирами (начальниками) підрозділів 
за допомогою штатних унтер-офіцерів, штатних та 
позаштатних інструкторів, а також тренерів спор-
тивних клубів. Усі офіцери а унтер-офіцери ВМС 
Німеччини проходять курс теоретичної, методичної і 
практичної підготовки з питань спортивної (фізичної) 
підготовки у спортивній школі бундесверу, що дає їм 
право організовувати та проводити заняття з ФП та 
спортивне тренування. Спортивна школа збройних 

сил Франції готує, в тому числі і для ВМС, штатних та 
позаштатних спеціалістів: начальників фізичної під-
готовки і спорту, старших інструкторів, інструкторів, 
помічників інструкторів та тренерів з видів спорту.

Спільною рисою у системі підготовки офіцер-
ських кадрів для ВМС армій країн-членів НАТО є 
здійснення у процесі занять ФП МП гардемаринів 
за програмою інструкторів (координаторів), поді-
бною до Master Fitness Training або Command Fitness 
Leaders (CFLs) [1, 18-20], з отриманням відповідного 
сертифікату. Обсягу отриманих знань, умінь і 
навичок, на думку командування та спеціалістів ФП, 
достатньо для грамотної організації та проведення 
процесу фізичного вдосконалення, як власного, так 
і підпорядкованого особового складу, без активної 
участі спеціаліста з ФП.

 У Військово-Морському Флоті Російської 
Федерації (ВМФ РФ) та ВМС ЗСУ на даному етапі 
проведення ФП з членами екіпажу корабля з числа 
мічманів, старшин, які проходять військову служ-
бу за контрактом, та старшин і матросів строкової 
служби покладається на офіцера, призначеного для 
проведення занять старшим помічником (поміч-
ником) командира корабля, а з числа офіцерів – на  
старшого помічника (помічника) командира кора-
бля за участю флагманського спеціаліста з ФП шта-
бу з`єднання кораблів [10]. Заняття з ФП в частинах 
морської піхоти та спеціального призначення, решті 
берегових частинах проводяться безпосередньо 
командирами (начальниками) підрозділів. Офіцери 
флоту оволодівають основами МП під час навчання 
у ВВНЗ та удосконалюють методичну майстерність 
з питань ФП в процесі подальшої служби у силах 
(військах) в системі командирської (професійної) 
підготовки. Нажаль, сертифікація цієї підготовки 
керівними документами ні ВМФ РФ, а ні ВМС ЗСУ, 
не передбачається. В концепціях розвитку ФП у 
збройних силах [5, 6] обох країн прослідковується 
тенденція щодо поетапного введення посад штатних 
та позаштатних інструкторів з ФП та рукопашного 
бою, створення системи їх підготовки і сертифікації.    

Висновки.
1. Роль освітньо-методичної функції системи ФП 

військовослужбовців при вирішенні проблем 
професійної готовності випускників військово-
морських ВВНЗ до служби у силах (військах) 
ВМС ЗСУ та її вплив на результати бойового на-
вчання особового складу флоту в сучасних умовах 
зростають у зв`язку зі зміною способу комплек-
тування, скороченням термінів строкової служби 
та підвищенням вимог до психолого-педагогічної 
підготовленості офіцерського і старшинського (сер-
жантського) складу. 

2. Вивчення та аналіз накопичених наукових знань 
свідчить про нерівнозначність підходу до науково-
теоретичного обґрунтування функцій системи ФП 
військовослужбовців, що проявляється, зокрема, 
у значному відставанні від сучасних вимог ступе-
ню наукового обґрунтування освітньо-методичної 
функції, особливо з питань СФП військових моряків 
у специфічних корабельних умовах. 
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3. Зважаючи на вищесказане можливо зазначити, що з 
позицій системного підходу МП військовослужбовців 
ВМС ЗСУ, і, зокрема, МП з питань СФП як її скла-
довий елемент, мають ознаки відкритих (за харак-
тером зв`язків із зовнішнім середовищем), лінійних 
(за структурою елементів і внутрішніх зв`язків), 
самоорганізованих та тих, що саморегулюються, (за 
ступенем організованості) педагогічних систем, які 
складаються з комплексу взаємопов`язаних струк-
турних і функціональних елементів, сприяючих 
оволодінню майбутніми керівниками ФП знаннями, 
навиками та вміннями, що спрямовані на фізичне 
вдосконалення підлеглих, організацію і проведення 
всіх форм ФП у силах (військах).

4. Аналіз досвіду організації та проведення МП у 
вітчизняному флоті та у ВМС провідних країн 
світу свідчить, що, не дивлячись на досить різні 
методологічні підходи до її здійснення, основними 
загальними проблемними питаннями та актуальни-
ми завданнями її удосконалення являються:

розвиток програмно-нормативної бази МП, який • 
полягатиме у розподілі положень між керівними 
документами з ФП; уточненні змісту МП з питань 
СФП, з урахуванням етапності навчання курсан-
тів у ВВНЗ (Ю.А. Бородін, 2001; С.В. Романчук, 
2006; В.М. Романчук, 2007) [2, 3, 14, 15] та етап-
ності організації та проведення бойової підготов-
ки плаваючого складу ВМС ЗСУ [10], пов`язаної з 
тривалим знаходженням кораблів у морі;
підвищення ефективності МП та якості методич-• 
ної підготовленості курсантів військово-морських 
ВВНЗ з питань СФП шляхом зміщення акцентів 
прикладної її спрямованості на завершальні етапи 
навчання;
оптимізація навчально-виховного процесу з дисци-• 
пліни „Фізичне виховання, спеціальна ФП і спорт” 
шляхом подальшого впровадження особистісно-
орієнтованого та інноваційно-орієнтованого під-
ходів до навчання курсантів військово-морських 
ВВНЗ, які спрямовані на всебічний і гармонійний 
розвиток особистості тих, хто навчається, та фор-
мування здатності майбутніх флотських фахівців 
гнучко й нестандартно використовувати здобуті 
знання і вміння, здійснювати їх самостійний пошук 
і оновлення;
введення посад інструкторів з ФП в штат кора-• 
блів і частин ВМС ЗСУ та створення системи їх 
підготовки, або організація курсової теоретичної, 
методичної та практичної підготовки з питань ФП 
офіцерського і старшинського складу перед при-
значенням на вищу посаду;
впровадження відповідної сертифікації для кур-• 
сантів ВВНЗ, офіцерів та старшин, які залуча-
ються для проведення занять з ФП та проведення 
спортивного тренування;  
організація наукових досліджень з питань вивчен-• 
ня проблем і шляхів розвитку форм і методів да-
ного виду підготовки, особливо з питань СФП.

Подальші дослідження доцільно спрямувати на 
обґрунтування програмно-нормативних основ і зміс-
ту підсистеми МП військовослужбовців ВМС ЗСУ 
з урахуванням специфіки організації та проведення 

бойової підготовки екіпажів, дедалі тривалішим зна-
ходженням бойових кораблів у морі.  
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Дослідження рівня морфофункціонального стану юних 
велосипедисток 12-14 років, які спеціалізуються в БМХ

Пруднікова М.С., Чуб О.О.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Розглянуто морфологічний і 
функціональний стан юних ве-
лосипедисток 12-14 років, як 
займаються екстремальним 
видом велоспорту (БМХ). На-
ведено морфофункціональний 
стан юних велосипедисток 12-
13 років, що спеціалізуються 
у велосипедному мотокросі. 
Показано медико-біологічний 
контроль, який дозволив ви-
явити рівень функціонального 
стану юних велосипедисток 
12-14 років за типом статури.

Прудникова М.С., Чуб О.О. Исследование 
уровня морфофункционального состояния 
юных велосипедисток 12-14 лет, которые 
специализируются на БМХ. Рассмотрено 
морфологическое и функциональное состоя-
ние юных велосипедисток 12-14 лет, которые 
занимаются экстремальным видом велоспорта 
(БМХ). Проведено исследование на протяже-
нии двух макроциклов морфофункционально-
го состояния юных велосипедисток 12-14 лет, 
специализирующихся в велосипедном мото-
кроссе. Показан медико-биологический контр-
оль, который позволил выявить уровень функ-
ционального состояния юных велосипедисток 
12-14 лет по типу телосложения.

Prudnikova М.С., Chub О.О. Research 
of a level of morphofunctional state 
of young bicyclists at the age of 12-14 
years specialized at BMX. The morpho-
logical and functional state of young bicy-
clists is considered 12-14 years, engag-
ing in the extreme type of the cycle racing 
(ВМХ). Research is conducted during two 
year cycles of the морфофункциональ-
ного state of young bicyclists 12-14 years, 
specialized in bicycle мотокроссе. Physi-
cian-biology control which allowed educing 
the level of the functional state of young 
bicyclists 12-14 years on the type of build 
is shown.

Ключові слова:
юні велосипедисти, функціо-
нальний стан, макроцикл.

юные велосипедистки, функциональное со-
стояние, макроцикл.

young bicyclists, functional state, year 
cycle.

Вступ.1

Досягнення значних спортивних результатів не-
можливо без наукового підходу до організації ціле-
спрямованого тренувального процесу, особливо в 
нових видах олімпійської програми (БМХ). Наведено 
аналіз публікації, в яких визначено, що при підготов-
ки юного спортсмена необхідно керуватися функці-
ональним станом, який залежить в значній мірі від 
многогранних явищ [3, 5].

У зв’язку з цим, проводяться дослідження в цикліч-
них видах спорту по різним напрямках підготовки. За 
останні роки в жіночому велоспорті відбулися значні 
зміні в підготовці юних велосипедисток з урахуван-
ням морфофукнціонального стану [2, 5, 6, 8]. Тому по-
шук нових резервів юного організму в теперішній час, 
особливо в екстремальних видах спорту є актуальною 
проблемою.

Дані дослідження використовувалися відповідно 
до Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфе-
рі фізичної культури і спорту Міністерства України 
у справах сім’ї, молоді та спорту на 2006-2010 рр. за 
темою 2.1.9.2 п «Удосконалення системи підготовки 
спортсменів в циклічних видах спорту в різних струк-
турних утвореннях багаторічної спортивної підготов-
ки» (номер державної реєстрації 0106U011987).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – дослідження морфофункціо-

нального стану юних велосипедисток 12-13 років.
Завдання дослідження:

Визначити морфологічний стан юних велосипедис-• 
ток 12-13 років.
Виявити зміни функціонального стану юних вело-• 
сипедисток 12-14 років по етапам річного циклу 
тренувань.
У експерименті прийняли участь 30 юних велоси-• 
педисток м’язового (експериментальна група 1) і 
торакального (експериментальна група 2) типа ста-
тури в віку 12-13 років. Для визначення морфофунк-
ціонального стану використовувались вимірювання 
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АТ, ЧСС, АМЕ, PWC170, МПК, також для визначен-
ня і оцінки типа статури використовувалися описо-
ві признаки та класифікація по В.Г. Штефко и А.Д. 
Островському.
Тренувальний процес в експериментальних групах • 
будувався по загальноприйнятої методики трену-
вання в велосипедному спорті.

Результати дослідження.
Доведено, що морфологічний стан юних велосипедис-

ток 12-13 років, які приходять займатися екстремальним 
видом велоспорту (БМХ) більшою мірою відповідають 
м’язовому (експериментальна група 1) і торакальному 
(експериментальна група 2) типам статури.

Дослідження функціонального стану упродовж 
річних макроциклів проводилися у дівчат з м’язовим 
і торакальним типом статури. Сістоличний артеріаль-
ний тиск зростав і на етапі змагань склав відповідно 
в експериментальній 1-123,4 мм рт.ст., в експеримен-
тальній 2-122,6 мм рт.ст (табл. 1).

При цьому діастоличний артеріальний тиск в екс-
периментальній 1 групі максимально підвищився на 
етапі змагань і склав відповідно 74,5 мм рт.ст., в той 
же час, в експериментальній групі 2 максимальні зна-
чення зафіксовані на спеціально-підготовчому етапі – 
73,0 мм рт.ст., а на етапі змагань показник знизився до 
72,7 мм рт.ст.

Підвищення показників частоти серцевих скоро-
чень (ЧСС) в тренувальному процесі велосипедисток 
12-13 років спостерігалося на етапі змагань і склало 
в експериментальній 1-81,3 уд хв- 1, в експеримен-
тальній 2-81,7 уд хв- 1, що на 0,6 уд хв- 1 більше по 
відношенню до загально-підготовчого етапу.

Спеціалізований тест PWC170 на велоергометрі дав 
об'єктивну оцінку рівню підготовленості велосипедис-
ток 12-13 років. Показники в експериментальній групі 
1 підвищилися на 22,4 кгм хв- 1 і в експериментальній 
2 на 26,2 кгм хв- 1 відносно загально-підготовчого ета-
пу. При цьому на першому етапі виявлена статистич-
на значимість в експериментальній групі 1 відносно 
експериментальної групи 2 (р<0,05).
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Таблиця 1
Динаміка показників функціонального стану серце-судинної і дихальної систем  

організму велосипедисток 12-13 років

Показники
Групи Оцінка статистичної

значимості
ЕГ1

n=15
ЕГ2

n=15 t p

Загально-підготовчий етап
АТ сіст., мм рт.ст. 122,3+2,68 121,6+2,29 t1,2=0,19 р1,2>0,05
АТ діаст., мм рт.ст. 73,7+2,79 72,3+3,38 t1,2=0,30 р1,2>0,05
ЧСС, уд мин-1 80,7+0,76 81,1+3,38 t1,2=0,42 р1,2>0,05
АМЕ, усл.ед. 163,9+0,92 162,1+0,85 t1,2=0,89 р1,2>0,05
PWC170, кгм мин-1 765,7+1,29 758,1+1,436 t1,2=2,50 р1,2<0,05
МСК, л 3,4+0,05 3,3+0,08 t1,2=0,50 р1,2>0,05

Спеціально-підготовчий етап
АТ сіст., мм рт.ст. 122,7+2,65 122,1+2,82 t1,2=0,17 р1,2>0,05
АТ діаст., мм рт.ст. 74,3+2,59 73,0+3,71 t1,2=0,29 р1,2>0,05
ЧСС, уд мин-1 81,3+1,09 81,6+1,17 t1,2=0,17 р1,2>0,05
АМЕ, усл.ед. 168,5+1,18 166,9+1,28 t1,2=0,92 р1,2>0,05
PWC170, кгм мин-1 787,1+1,84 782,5+1,75 t1,2=1,84 р1,2>0,05
МСК, л 3,5+0,06 3,4+0,06 t1,2=1,39 р1,2>0,05

Етап змагань
АТ сіст., мм рт.ст. 123,4+2,54 122,6+1,89 t1,2=0,25 р1,2>0,05
АТ діаст., мм рт.ст. 74,5+2,18 72,7+2,45 t1,2=0,15 р1,2>0,05
ЧСС, уд мин-1 81,3+1,34 81,7+0,86 t1,2=0,25 р1,2>0,05
АМЕ, усл.ед. 164,1+0,86 168,3+1,15 t1,2=2,92 р1,2<0,05
PWC170, кгм мин-1 788,1+4,08 784,3+3,14 t1,2=0,73 р1,2>0,05
МСК, л 3,6+0,04 3,5+0,05 t1,2=2,63 р1,2<0,05

Примітка: ЕГ1 – експериментальна група 1 м’язового типа статури;  
                        ЕГ2 – експериментальна група 2 торакального типа статури. 

Таблиця 2
Динаміка показників функціонального стану серце-судинної і дихальної систем  

організму велосипедисток 14 років

Показники
Групи Оцінка статистичної

значимості
ЕГ1

n=15
ЕГ2

n=15 t p

Загально-підготовчий етап
АТ сіст., мм рт.ст. 121,4+1,80 120,6+2,29 t1,2=0,27 р1,2>0,05
АТ діаст., мм рт.ст. 71,7+3,58 70,3+3,36 t1,2=0,27 р1,2>0,05
ЧСС, уд мин-1 79,4+0,80 77,9+0,69 t1,2=1,39 р1,2>0,05
АМЕ, усл.ед. 172,1+1,25 175,9+0,95 t1,2=2,46 р1,2<0,05
PWC170, кгм мин-1 792,7+2,21 801,1+5,19 t1,2=1,48 р1,2>0,05
МСК, л 3,5+0,14 3,7+0,04 t1,2=0,85 р1,2>0,05

Спеціально-підготовчий етап
АТ сіст., мм рт.ст. 121,1+1,61 120,5+1,89 t1,2=0,27 р1,2>0,05
АТ діаст., мм рт.ст. 72,3+3,38 70,2+3,14 t1,2=0,46 р1,2>0,05
ЧСС, уд мин-1 79,9+0,62 78,5+0,75 t1,2=1,44 р1,2>0,05
АМЕ, усл.ед. 176,7+1,48 181,1+1,16 t1,2=2,37 р1,2<0,05
PWC170, кгм мин-1 801,7+3,31 820,3+3,05 t1,2=4,13 р1,2<0,001
МСК, л 3,7+0,08 3,9+0,06 t1,2=6,54 р1,2<0,001

Етап змагань
АТ сіст., мм рт.ст. 121,3+3,41 120,1+2,34 t1,2=0,27 р1,2>0,05
АТ діаст., мм рт.ст. 72,5+3,25 70,5+2,82 t1,2=0,48 р1,2>0,05
ЧСС, уд мин-1 79,3+0,92 78,7+1,06 t1,2=0,38 р1,2>0,05
АМЕ, усл.ед. 176,3+1,62 180,9+1,01 t1,2=2,38 р1,2<0,05
PWC170, кгм мин-1 800,6+3,23 816,9+2,95 t1,2=3,51 р1,2<0,01
МСК, л 3,6+0,03 3,8+0,06 t1,2=5,90 р1,2<0,001

Примітка: ЕГ1 – експериментальна група 1 м’язового типа статури;  
                        ЕГ2 – експериментальна група 2 торакального типа статури. 
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Показник аеробної метаболічної ємності сердеч-
ного м'яза досяг максимальних значень на спеціально-
підготовчому етапі і склав в експериментальній гру-
пі 1-168,5 усл.ед. і в експериментальній 2-166,9 усл.
ед., що вище відносно експериментальної групи 2 
(р<0,05). Тоді як на етапі змагань показник АМЄ в 
експериментальній групі 2 зріс і склав 168,3 усл.ед., 
що статистично значимо відносно показників експе-
риментальної групи 1  (t=2,92; р<0,05).

Максимальне споживання кисню на ранніх ета-
пах спортивного вдосконалення є одним з важливих 
критеріїв при побудові тренувального процесу. Ана-
лізуючи динаміку зростання по етапам макроциклу в 
досліджених групах нами виявлено, що максимальні 
значення були показані в експериментальної групі 1 
на етапі змагань.

Дослідження рівня функціонального стану в дру-
гий рік впродовж річного макроциклу визначило, що 
показники змінювалися в міру збільшення спеціаль-
ного навантаження. При цьому артеріальний тиск в 
експериментальних групах на етапах макроциклу за-
лишався стабільним (табл. 2).

Рівень підготовленості велосипедисток 14 років, 
визначений по тесту PWC170, максимальних значень 
достиг на спеціально-підготовчому етапі в експери-
ментальній 2, який статистично значимо підвищився 
відносно експериментальної групи 1 (р<0,05).

Максимальні показники МСК в експерименталь-
них групах у велосипедисток 14 років були виявлені 
на спеціально – підготовчому етапі і склали в експе-
риментальній 1-3,7л, в експериментальній 2-3,9л. При 
цьому на змагальному і спеціально-підготовчому ета-
пах виявлена статистична значимість в експеримен-
тальній групі 2 відносно експериментальної групи 1.

На спеціально-підготовчому і змагальному етапах 
максимальний показник аеробної метаболічної ємнос-
ті був показаний в експериментальній групі 2 і склав 
відповідно 181,1 усл.ед. і 180,9 усл.ед. (р<0,05).

Проведений аналіз функціонального стану в дослі-
джених групах упродовж другого макроциклу виявив, 
що показники в експериментальній групі 2 дівчат з 
торакальним типом статури перевищували експери-
ментальну групу 1.

Таким чином дослідження морфофункціонального 
стану юних велосипедисток 12-14 років, які займа-
ються БМХ показали, що загальноприйнята методика 
тренування в перший виявила більший зріст результа-
тів у дівчат з м’язовим типом, а в другий рік у дівчат з 
торакальним типом статури.

Висновки.
При заняттях велосипедним спортом в експери-

ментальних групах виявлена позитивна динаміка 
зросту функціонального стану юних велосипедисток 
12-14 років м’язового і торакального типів статури.

В перший рік дослідження на початок експеримен-
ту велосипедистки з м’язовим типом статури мали по-
казник АМЄ значно кращі, але в кінці річного циклу 
тренувань у дівчат торакального типу зріст аеробної 
метаболічної ємності серця мав вищий показник.

В другий рік визначено збільшення максимально-
го споживання тиску у дівчат з торакальним типом 
статури на спеціально-підготовчому етапі, відносно 
дівчат з м’язовим типом статури.

Подальші дослідження будуть направленні на ви-
значення рівня рухових якостей юних велосипедис-
ток 12-14 років в дворічному циклі тренувань. Також 
будіть визначаться технічна підготовка и підготовле-
ність в складних умовах траси, на якій проводяться 
змагання з БМХ.
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Новые технологии: программа оздоровительных упражнений  
с психоэмоциональной направленностью
Русланов Д.В.1, Прусик Кристоф2 , Прусик Екатерина2, Горнер Кароль3

Харьковская государственная академия дизайна и искусств1 

Академия физического воспитания и спорта в Гданське2, Польша 
Университет Матейа Бела, Банска Быстрица, Словакия3

Анотації:
Представлена программа оздорови-
тельных упражнений, которая учи-
тывает широкий спектр хронических 
патологий. В эксперименте прини-
мали участие 33 студента группы 
лечебной физической культуры. Все 
студенты имели хронические за-
болевания различных внутренних 
органов. Длительность наблюдения 
– 2 месяца, в режиме 1 занятие в не-
делю. При выполнении упражнений 
рекомендовано чередование релак-
сирующих упражнений с силовы-
ми  упражнениями, укрепляющими 
мышечный корсет позвоночника. В 
силовых упражнениях необходимо 
делать акцент на развитие общей 
статической выносливости и укре-
пление связочно-мышечного аппара-
та позвоночного столба.

Русланов Д.В., Прусік Кристоф, 
Прусік Катерина, Горнер Кароль. Нові 
технології: програма оздоровчих вправ 
з психоемоційною спрямованістю. 
Представлено програму оздоровчих 
вправ, що враховує широкий спектр 
хронічних патологій. В експерименті бра-
ли участь 33 студента групи лікувальної 
фізичної культури. Всі студенти мали 
хронічні захворювання різних внутрішніх 
органів. Тривалість спостереження – 2 
місяці, у режимі 1 заняття на тиждень. 
При виконанні вправ рекомендоване чер-
гування релаксуючих вправ із силовими  
вправами, що зміцнюють м'язовий кор-
сет хребта. У силових вправах необхідно 
робити акцент на розвиток загальної 
статичної витривалості й зміцнення 
зв'язково-м'язового апарату хребетного 
стовпа.

Ruslanov D.V., Prusik Krzysztof, Pru-
sik Katarzyna, Gorner Karol. New tech-
nologies: program of health exercises 
with a psychological emotional orien-
tation. It is presented a program of health 
exercises, which takes into account the 
wide spectrum of chronic pathologies. 33 
students of group of medical physical cul-
ture took part in experiment. All students 
had chronic diseases of different inter-
nals. Duration of supervision – 2 months, 
in the mode 1 employment in a week. At 
implementation of exercises alternation 
of relax exercises is recommended with 
power  exercises, strengthening the mus-
cles corset of spine. In power exercises 
it is necessary to do an accent on devel-
opment of general static endurance and 
strengthening ligamentous and muscular 
vehicle of rachis.

Ключові слова:
оздоровительная физическая куль-
тура, хронические заболевания, ос-
теохондроз, позвоночник, силовые 
упражнения, брюшной пресс.

оздоровча фізична культура, хронічні за-
хворювання, остеохондроз, хребет, си-
лові вправи, черевний прес.

health physical culture, chronic diseases, 
osteochondrosis, spine, power exercises, 
abdominal press.

Введение. 1

В последние десятилетия в мире отмечается рост 
хронических заболеваний внутренних органов; это 
относится к болезням сердечно-сосудистой системы 
(дистонии, гипертоническая болезнь), органов дыха-
ния (хронические рецидивирующие воспалительные 
заболевания), патологии костной системы («ранний» 
остеохондроз); также резко расширился круг заболе-
ваний, сопровождающихся снижением иммунитета 
[19]. Для лечения каждой из перечисленных патологий 
в рамках разных систем физической практики предло-
жены разнообразные специальные оздоровительные 
упражнения [16, 17]. Большинство их существующих 
оздоровительных программ строго специфичны [9, 
10], однако, как показывает практика, в настоящее 
время у больных все реже обнаруживается заболева-
ние в «чистом» виде, и все чаще встречаются случаи 
«букета» сразу нескольких хронических заболеваний. 
Именно поэтому поиск новых методов и приемов фи-
зической реабилитации по-прежнему остается акту-
альным.

Информации по программам физической реаби-
литации при хронических заболеваниях внутренних 
органов накоплено достаточно много [5, 17], однако 
большинство программ узконаправлено и не акцен-
тирует внимания на укрепление связочно-мышечного 
аппарата позвоночника. Кроме того, такое важнейшее 
составляющее любой программы, как психологиче-
ское состояние индивида остается полностью вне ра-
мок их описания.

Упражнения комплексной направленности предпо-
лагают тренировку сразу нескольких составляющих 
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физического здоровья. Базовыми  составляющими в 
культурных традициях стран Запада является, преиму-
щественно, сила и силовая выносливость [8, 14, 18], 
а в культуре стран Востока – гибкость, дыхательная 
практика и психоэмоциональное равновесие [2, 4, 6]. 
Очевидно, большинству населения в  оздоровитель-
ных целях наиболее показаны гибкость, дыхательная 
практика и силовая выносливость. Многие авторы 
указывают на необходимость специальной проработ-
ки связочно-мышечного аппарата позвоночника в свя-
зи с заметной слабостью «мышечного корсета» у лиц 
с остеохондрозом позвоночника. [7, 13, 15, 19, 20].  
Для повышения эффективности современные методи-
ки основаны на режиме круговой тренировки [11].  

В системе хатха-йога хорошо разработаны упраж-
нения с непривычными положениями тела (асаны), 
которые не только хорошо развивают гибкость, но 
и оказывают специфическое оздоравливающее дей-
ствие, в том числе при патологиях позвоночника [2, 
3]. Кроме того, в системе хатха-йога великолепно 
изучены дыхательные практики; некоторые упражне-
ния предполагают специальное развитие «брюшного» 
дыхания путем создания искусственного сопротивле-
ния выдоху (выдох через рот сквозь слегка сомкнутые 
губы) [1]. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработать эффективную и, вместе 

с тем, простую программу оздоровительных упражне-
ний широкой направленности, которая ориентирована 
на студентов групп лечебной физической культуры.

Задачи исследований предусматривали отбор, 
оптимизацию и детализацию методик физической 
практики, а именно:
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упражнений для улучшения гемоциркуляции в сосу-• 
дах головного мозга и изменение психологического 
состояния индивида;
упражнений с физиологической тракцией позвоноч-• 
ника для мягкой оптимизации взаиморасположения 
отдельных позвонков;
упражнений, укрепляющих связочно-мышечный • 
аппарат позвоночного столба и развивающих об-
щую силовую статическую выносливость;
упражнений, развивающих динамическую силовую • 
выносливость и повышающих функциональные 
возможности дыхательного аппарата. 

Заключительный этап исследований предполагал 
отработку последовательности выполнения указан-
ных упражнений, состыковку их в единую программу, 
проверку ее эффективности в группе лиц с различны-
ми хроническими заболеваниями внутренних орга-
нов, наконец, детальное описание программы для не 
специалистов.

Разработанная программа была апробирована на 
занятиях физическим воспитанием в группе студен-
тов с ослабленным здоровьем, имеющим хронические 
заболевания различных внутренних органов (группа 
лечебной физической культуры – ЛФК). Количество 
наблюдений – 33 чел. Длительность наблюдения над 
результатами программы – 2 месяца, в режиме 1 за-
нятие в неделю.

Результаты исследований. 
В соответствии с целью и задачами исследова-

ния было разработано теоретическое обоснование. 
Идеология подхода предполагала последовательное 
использование разных положений тела и разных ре-
жимов физических нагрузок, ориентированных на 
разные части тела и разные функциональные системы 
организма. Для этого были максимально задейство-
ваны нестандартные положения тела, позволяющие  
максимально разгрузить позвоночник, улучшить кро-
воснабжение головного мозга, повысить эффектив-
ность дыхания. Обязательным приемом было умелое 
чередование релаксирующих упражнений с силовыми  
упражнениями, укрепляющими мышечный корсет 
позвоночника (за счет, в основном, передней груп-
пы мышц, лежащих вдоль позвоночника). В сило-
вых упражнениях акцент ставили на развитие общей 
статической выносливости и укрепление связочно-
мышечного аппарата позвоночного столба. Диапазон 
нагрузок включал общий аэробный и местный анаэ-
робный режимы и определялся исключительно субъ-
ективно по принципам:

максимум длительности ощущений позитивной ре-• 
лаксации при релаксирующих упражнениях;
неполный максимум нагрузок (до 90%)  при сило-• 
вых упражнениях;
минимум истинного отдыха между силовыми • 
упражнениями, использование в качестве отдыха 
контрупражнения (на противоположные по функ-
циям группы мышц), либо переход к следующему 
блоку, где задействованы иные группы мышц.

Таким образом, как только при/после блока релак-
сирующих упражнениях заметно снижается степень 

позитивных ощущений, достигая критического уров-
ня примерно в 30% (1/3), следует приступать к сле-
дующему блоку, например, силовым упражнениям.

При выполнении каждого упражнения внимание 
индивида акцентировалось на двух элементах:

 оптимизацию работы дыхательной системы;• 
 овладение искусством психоэмоционального рав-• 
новесия и концентрации на своих ощущениях. 

В описании упражнений заложена идея понятли-
вости для не специалиста. Главный принцип тренин-
га: достижение внутренней гармонии. Да при силовых 
упражнениях субъективно трудно, мышцы начинают 
дрожать, однако дыхание в целом вполне ритмичное, 
а отдых между силовыми упражнениями приносит 
истинное, ни с чем не сравнимое удовольствие!

 Приводим описание программы
Все упражнения проходят в режиме круговой тре-

нировки практически без отдыха; весь цикл круговой 
тренировки повторяют 2-5 раз. Условно можно выде-
лить четыре блока программы. 

Первый блок является разминочным и разгрузочно-
динамичным; используется легкий недлительный бег 
в аэробном режиме (ЧСС составляет в среднем 100-
120, но не выше 140 уд/мин).

Второй блок направлен на физиологическую рас-
тяжку (тракцию) позвоночного столба и физиологиче-
ское уменьшение шейного и поясничного лордозов за 
счет сгибания туловища. Использование определен-
ной позы создает мягкое физиологическое давление 
на позвонки в дорсальном направлении (спереди-
назад); все это в комплексе позволяет оптимизировать 
взаиморасположение отдельных позвонков. 

Третий блок включает упражнения, направленные 
на изменение/улучшение гемоциркуляции в сосудах 
головного мозга. Помимо известного тренирующего 
сосуды эффекта упражнения изменяют психологиче-
ское восприятие индивида, заставляя успокоиться и 
отстраниться от привычных досаждающих мелких 
проблем.

Четвертый блок включает группу силовых упраж-
нений, выполняемых в статическом режиме, которые 
направлены на максимальное укрепление связочно-
мышечного аппарата позвоночного столба, развитие 
статической силовой выносливости.

Пятый блок скомпонован из упражнений на круп-
ные мышцы нижних конечностей (приседаний) с по-
следующим восстановлением в режиме легкого бега; 
таким образом, происходит тренировка динамической 
выносливости в пограничном коридоре аэробного и 
анаэробного режимов.

Программа открывается первым блоком, упраж-
нением 1.

Упражнение 1: легкий разминочный бег 1-3 ми-
нуты, в темпе не выше 40-50% субъективных физиче-
ских возможностей индивида. После бега переходят 
на шаг (до 15 с), затем следует остановиться и  прове-
сти обычные потягивающие движения руками вверх 
(до 30с). При беге следует активно расслабиться и 
двигаться, будто все суставы – шарниры, смазанные 
маслом. Активно двигайте локтями назад-вверх для 
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активации дыхания, стопы ставить на пол носками 
чуть внутрь, как бы косолапя, само беговое движение 
должно быть стелющимся, без выраженного подпры-
гивания вверх.

После бега следует перейти на шаг (15-20с.), оста-
новится и, сцепив кисти в замок, несколько раз всласть 
потянуться руками (и всем телом!) вверх, выворачи-
вая ладони вверх; лицо обращено кверху (20-40с.).

Затем переходят ко второму блоку,  упражнению  
2 «лемур».

Упражнение 2 «лемур» или обезьянья поза. 
Данное упражнение требует простейшего тре-

нировочного станка. В качестве примера – на швед-
скую стенку крепиться переносной упор-перекладина 
(рис.1).

Следует ухватиться руками за выносной упор и. 
карабкаясь ногами по шведской стенке, принять по-
ложение, изображенное на рис.2. Какое-то время сле-
дует побыть в этой позе, предельно расслабив мыш-
цы спины, чтобы привыкнуть к новым ощущениям. 
Затем рационально сделать мягкие подтягивания 
поочередно каждой рукой и ногой, попутно легко по-
ворачивая таз вправо-влево. В дальнейшем можно вы-
полнять энергичные последовательные подтягивания 
вверх, не только за счет рук, но, прежде всего, за счет 
сгибания ног в коленях; именно последнее благотвор-
ней всего действует на поясницу, снимая неприятные 
ощущения при болевом синдроме. 

При выполнении упражнения важно помнить о 
технике безопасности: именно поэтому выносной 
упор-перекладину лучше крепить на уровне челове-
ческого роста, а ладони обработать тальком, чтобы 
они случайно не соскользнули с перекладины. 

По окончании упражнения приступают к третье-
му блоку упражнений, упражнению 3. 

Упражнение 3
Станьте спиной к стене на расстоянии длины (иль 

чуть меньше) стопы. Запрокиньте голову назад и про-
гнитесь назад за счет шейного и грудного отделов по-
звоночника; таз подайте чуть вперед, но с минимумом 
нагрузки на поясничный отдел позвоночника; ноги 
чуть согните (буквально, на 2-3º) в коленях, стопы на 
ширине плеч, носки чуть поверните внутрь (рис.3а). 
Прогнуться назад можно настолько, чтобы прикос-
нуться макушкой головы стены: так обретается чув-
ство устойчивости. Теперь обратите внимание на свое 

дыхание, а именно: спокойный, чуть удлиненный (по 
мере возможности) вдох через нос. Ощутите струю 
воздуха ровно поступающую по носовым проходам. 
Пауза и выдох пусть будут произвольными, без резких 
колебаний; плавность вдоха и выдоха уместно сопо-
ставить с синусоидальной кривой – медленное нарас-
тание, плато и медленный спуск (снижение). Постойте 
в принятой позе какое-то время, до ощущения неудоб-
ства, чаще в шее либо между лопаток, не дольше. Вна-
чале, в первых опытах,  рекомендуемая  длительность 
пребывания в позе не должна превышать  30с., чтобы 
вы смогли прочувствовать, осознать и привыкнуть к 
новым ощущениям. 

Возможные проблемы: 
локальные симптомы – неприятные ощущения в • 
разогнутых позвонках достигают и превышают бо-
левой порог, 
общие симптомы – возникают разного рода субъек-• 
тивно неприятные ощущения типа головокружения, 
слабости, подташнивания, потемнения в глазах, по-
тери чувства равновесия и т.п.

Рекомендации по устранению проблем. Как только 
вы ощутили где-либо и какое-либо неудобство, то:

не изменяя положение головы, втяните подбородок • 
в себя, этим так вы оптимизируете взаиморасполо-
жение нижних позвонков шейного отдела;
усилием выгнитесь вперед-вверх, сводя лопатки • 
чуть книзу по отношению к позвоночнику; макси-
мальное усилие приходится как раз между лопатка-
ми;
снимите напряжение легкими потягивающими дви-• 
жениями разных частей тела; помните, человече-
ский скелет представляет комбинацию множества 
шарнирных соединений, поэтому имеет смысл при-
вести их всех в движение, это поможет понять и 
принять оптимальное положение; в частности, по-
лезно легкое потягивание подбородка, растягивая 
до предела переднюю поверхность шеи, легкое вра-
щение плечами, мягкие движения тазом и т.п.
в случае нарастания неприятных ощущений следует • 
немедленно прекратить выполнение упражнения и 
принять положение сидя на корточках, голова на-
клонена вниз (спрятана у колен) см. рис. 

Длительность упражнения определяется исклю-
чительно субъективными ощущениями; у человека 
средних лет оно занимает (после приобретения опы-
та) в среднем 1- 2 мин. 

Возврат к привычному положению стоя следует 
делать плавно; более того, следует мягко наклонить 
голову немного вниз, легко прижав подбородок к гру-
ди (рис.3б). 

Действие упражнения можно описать словом: от-
страненность от привычного состояния.

Описанное  упражнение  рекомендуется допол-
нить принятием положения сидя на корточках, голова 
наклонена вниз (спрятана у колен), как уже упомина-
лось выше (см. рис.3в).

Переходим к упражнениям четвертого блока (си-
ловым). Основная цель на данном этапе – укрепить 
в первую очередь переднюю группу мышц, которая 

Рис.1. Выносной упор для 
крепления на шведской 

стенке.

Рис.2. Упраж-
нение 2 «лемур» 
или обезьянья 

поза.  
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образует мышечный корсет вдоль поясничной части 
позвоночника. Именно эти мышцы препятствуют ги-
перлордозу в поясничном отделе позвоночника, яв-
ляющемуся наиболее частной причиной радикулитов.  
Предлагаем три базовых упражнения: №№ 4-6.

Упражнение 4. И.П.: лежа на спине, ноги слегка 
согнуты в коленях.

Движение представляет сумму двух последова-
тельных элементов. Первый элемент – приподнять 
голову и плечи (оторвать их от пола), выпрямленные 
руки направлены вперед-вверх к точке выше колен 
(рис.4а).

Второй элемент – сильнее приподнять голову и 
плечи, сгибаясь вперед за счет сокращения мышц 
брюшного пресса; одновременно с силой имитировать 
удары прямыми руками (ладонями) о пол (рис.4б). 
Второй  элемент движения делают при неполном вы-
дохе ртом сквозь слегка сомкнутые губы; его повто-

ряют без интервала отдыха 3 раза подряд до полного 
выдоха; затем следует возврат в исходное положение. 
Замечание: при хорошей физической подготовке воз-
врат в исходное положение осуществляется не полно-
стью, голова и плечи  должны оставаться быть оторва-
ны от пола, как в первом элементе движения.

Действие: упражнение прекрасно укрепляет мыш-
цы верхней части брюшного пресса и глубокие мыш-
цы, связанные с  поясничным отделом позвоночника.

Упражнение 5. И.П.: лежа на спине, ноги немного 
согнуты в коленях, подняты вверх. 

Движение: приподнять нижнюю часть таза (кобчик 
и крестец, ягодицы) вверх за счет сокращения брюш-
ного пресса (рис.5). Ноги при таком движении немно-
го подаются выше и немного запрокидываются назад; 
вместе с тем, общее положение ног относительно таза 
не меняется (иными словами, подъем осуществляется 
не за счет маха ног!).

Рис.3.
а. Запрокидывание головы и прогиб назад возле стены.
б. Мягкий наклон головы вперед.  
в. Положение сидя на корточках, наклон головы вперед.

Рис.4.
а. Упражнение для верхней части брюшного пресса.
б. Упражнение для верхней части брюшного пресса.

Рис.5. Упражнение для нижней части 
брюшного пресса.

Рис.6. Упражнение для 
всего  брюшного пресса.
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Действие: упражнение прекрасно укрепляет мыш-
цы нижней части брюшного пресса и глубокие мыш-
цы, связанные с  поясничным отделом позвоночника.

Упражнение 6. И.П.: лежа на спине, ноги вы-
прямлены верх под углом 60-80º, немного согнуты в 
коленях, голова и плечи приподняты над полом, ноги 
вытянуты вперед-вверх к коленям (рис.6).

Движение: тянуться на каждом выдохе поочередно 
то одной, то другой рукой вверх, к стопам, усиливая 
сгибание туловища (выдох делать ртом сквозь слегка 
сомкнутые губы). Ритм движений и пауз отдыха опре-
деляется дыханием.

Действие: упражнение прекрасно укрепляет все 
части брюшного пресса и глубокие мышцы, связан-
ные с  поясничным отделом позвоночника.

При выполнении упражнений №№ 4-6 их после-
довательно чередуют между собой, без интервалов 
отдыха, до накопления мышечной усталости мышц 
брюшного пресса, близкой к максимальной. По-
сле этого переворачиваются на живот и переходят к 
выполнению упражнения 7 из этого же блока; оно 
требует значительных энергозатрат и способствует 
формированию в целом мышечного корсета вокруг 
позвоночника.

Упражнение 7. И.П.: принять упор лежа, стойка 
на руках или предплечьях (рис.7а); таз несколько при-
поднят, отчего туловище и ноги расположены не на 
прямой, а отклонены на небольшой угол; такое поло-
жение таза позволяет уменьшить прогиб в пояснич-
ном отделе позвоночника и тем самым заметно сни-
зить нагрузку на эту, зачастую проблемную, зону.

Данное упражнение возможно в двух вариантах: 
первый – просто замереть в указанной позе (статиче-
ское упражнение, без движения); второй – ритмичные 
опускания и поднимания туловища за счет движения в 
плече-лопаточном сочленении. Длительность упраж-

нения определяется исключительно субъективными 
ощущениями и физическими возможностями; реко-
мендуется доводить его до максимума (хороший по-
казатель – не менее минуты). При опускании и под-
нимании туловища методически важно не допускать 
прогибов поясницы при движениях. Прогибы ука-
зывают на расслабление мышц, «выключение» не-
подвижности позвоночника, нарушение правильного 
взаимного расположения позвонков. Само движение 
должно быть плавным и неспешным, под управлени-
ем дыхания, с недлительной (естественной) фикса-
цией крайних положений (вверху и внизу). Дыхание 
спокойное, произвольное: на вдохе (только носом) 
– опускание туловища вниз, на выдохе (можно ртом) 
– усилие для подъема туловища вверх, при паузах – 
фиксации крайних положений вверху и внизу. Необ-
ходим акцент на участии в дыхании брюшных мышц 
(диафрагмальное дыхание). Кол-во повторений – до 
умеренной усталости (от 2 до 15 раз). Контрольный 
показатель субъективных ощущений: чувство жара.

Заканчивают упражнение опусканием на колени и 
опусканием ягодиц на пятки, в то время как ладони 
остаются на том же месте; таким образом, поза спо-
собствует тянущему движению для мышц спины и 
рук (рис.7б).

Последовательная комбинация упражнений тре-
тьего, силового, блока образует собственный микро-
цикл, который рационально повторить 2-3 раза, до 
накопления мышечной усталости, близкой к макси-
мальной. Лишь после этого переходят к выполнению 
пятого блока упражнений (для нижних конечностей), 
упражнению 8.

Упражнение 8. И.П.: стойка ноги врозь (на ши-
рине плеч), носки слегка повернуты внутрь, руки – в 
стороны, на уровне плеч, ладонями вверх!

Движение – приседания, можно на носках, можно 

Рис.7.
а. Упражнение упор лежа на прямых руках.
б. Поза релаксации.

Рис. 8. Результаты опроса студентов по окончанию эксперимента.

8  

25  

изменений не
ощутили

ощутили позитивные 
изменения при выпол-
нении упражнения 

имели трудности  
с усвоением 
упражнений 

простота и легкость 
выполнения 
упражнений  

31  

2  
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на полной стопе, кому как удобно; мы обычно реко-
мендуем вначале первый вариант, а после «вхождения 
в ритм» – второй. Руки в приседе сводятся вперед, 
ладонями вниз. Темп приседаний средний, примерно 
одно приседание в секунду. Дыхание должно быть рит-
мичным; мы рекомендуем выдох искусственно разби-
вать на два-три части, делать через рот, сквозь слегка 
сомкнутые губы, преодолевая созданное самими со-
противление, с обязательным включением брюшного 
пресса. Количество приседаний определяется субъек-
тивно,  до достижения явно выраженной мышечной 
усталости четырехглавой мышцы бедра. При сбое 
ритма дыхания, но отсутствия мышечной усталости 
рекомендуется снизить темп выполнения приседаний 
– до достижения приемлемого ритма дыхания (но не 
полного его восстановления!). Мышечная работа по 
такой методике проходит вначале в общем аэробном и 
локальном (в мышцах ног) анаэробном режиме.

При достижении выраженной мышечной устало-
сти в нижних конечностях возвращаются к выпол-
нению первого блока: легкому бегу, длящемуся 1-2 
минуты, в течение которых происходит восстановле-
ние нормального ритма дыхания. Данное упражнение 
тренирует динамическую силовую выносливость.

Весь цикл круговой тренировки повторяют 2-5 
раз, до достижения мышечной усталости, близкой к 
максимальной либо умеренной. В принципе, возмож-
ны вариации-экспромты, по желанию индивида поря-
док выполнения отдельных элементов можно менять 
между собой.

Опыт показал, что все упражнения осваиваются 
легко, их выполнение не представляет особых труд-
ностей, дозировка выбирается самостоятельно, прин-
ципиальных противопоказаний к их выполнению нет. 
На выполнение упражнений расходуется много сил 
и энергии, что заметно повышает общую эффектив-
ность тренировок, сокращая затрачиваемое время. 
Упражнения требуют вдумчивой психоэмоциональ-
ной подготовки и серьезного отношения. По оконча-
нии тренировки большинство испытывает чувство 
мышечной усталости, психоэмоциональное спокой-
ствие. При минимизации нагрузок остаточный эф-
фект выражается в повышенной бодрости и ощуще-
нии субъективной позитивной внутренней энергии. 
При возрастании нагрузок вплоть до субмаксималь-
ных остаточный эффект описывается спокойствием и 
сонливостью.

По отзывам практически всех участников (31 чел.) 
программа отличается простотой, легко осваивает-
ся и приносит отличные результаты. Две участницы 
с избыточным весом отметили невозможность вы-
полнения ими упражнения упражнение 2 «лемур» по 
объективным причинам (руки не могли удержать  вес 
собственного тела). Все участники отметили позитив-
ные изменения в своем психологическом состоянии, 
в виде чувства полузабытого спокойствия, ясности 
мышления. Интересным позитивным действием отли-
чается упражнение 3 (запрокидывание головы назад, 
стоя у стены): 25 участников отметили увеличение от-

деления носовой слизи, медленно стекающее вниз по 
носовым ходам; в результате заметно снизилось ощу-
щение заложенности носа и уменьшилось чувство 
внутреннего напряжения, возникавшее при движении 
глазных яблок.

Всего студентов – 33.
Выводы и практические рекомендации.
Предлагаемая программа оздоровительных упраж-

нений широкой направленности отличается просто-
той, высокой полезностью, эффективностью и может 
быть рекомендована широкому кругу лиц.

Приведенные упражнения считаем необходимым 
рекомендовать в случаях проблем с позвоночником, 
при сосудистых нарушениях (дистониях, гипотониях, 
гипертониях).

Основной контрольный критерий при выполнении 
программы – качество самочувствия, а именно: каж-
дое упражнение должно приносить ощущение облег-
чения болевых ощущений (если они были),  появле-
ние чувства легкости движения в области поясницы, 
но при этом – ощущение мышечной усталости прак-
тически во всем теле. Важным условием повышения 
эффективности является концентрация на самоощу-
щениях при соблюдении полного молчания, как того 
требует опыт восточных физических практик. 

Практическая значимость. Достоинством пред-
лагаемых упражнений является простота «техноло-
гии», доступность для понимания, независимо от 
интеллектуального уровня субъекта, и как следствие, 
быстрый и надежный эффект. 
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Організація професійної підготовки тренера-викладача  
до майбутньої професійної діяльності  

у вищих навчальних закладах України
Сватьєв А.В.

Запорізький національний університет

Анотації:
Розглянуто проблему про-
фесійної підготовки тренера-
викладача у педагогічній 
теорії. На основі аналізу літера-
тури та здійсненого дослідження 
з’ясовано деякі особливості ор-
ганізації професійної підготовки 
тренера-викладача до майбут-
ньої професійної діяльності у 
вищих навчальних закладах. У 
дослідженні використано дані 
анкетного опитування студен-
тів вищих навчальних закладів 
України. Доведено доцільність 
та актуальність обраної пробле-
ми дослідження. Запропоновано 
авторське бачення вирішення 
питань професійної підготовки 
фахівців означеного напрямку.

Сватьев А.В. Организация профессиональ-
ной подготовки тренера-преподавателя 
к будущей профессиональной деятель-
ности в высших учебных заведениях 
Украины. Рассмотрена проблема професси-
ональной подготовки тренера-преподавателя 
в педагогической теории. На основе анализа 
литературы и осуществленного исследования 
выяснены некоторые особенности организа-
ции профессиональной подготовки тренера-
преподавателя к будущей профессиональной 
деятельности в высших учебных заведениях. 
В исследовании использованы данные анкет-
ного опроса студентов высших учебных заве-
дений Украины. Доказана целесообразность 
и актуальность избранной проблемы иссле-
дования. Предложено авторское виденье 
решения вопросов профессиональной подго-
товки специалистов указанного направления.

Svatyev A.V. Organization of profes-
sional preparation of trainer-teacher to 
future professional activity in higher 
educational establishments of Ukraine. 
The problem of professional preparation of 
trainer-teacher is considered in a pedagogi-
cal theory. On the basis of analysis of litera-
ture and realizable research some features 
of organization of professional preparation 
of trainer-teacher are found out to future 
professional activity in higher educational 
establishments. Data of the questionnaire 
questioning of students of higher educa-
tional establishments of Ukraine are used 
in research. Expediency and actuality of 
select problem of research is well-proven. 
Authorial vision of decision of questions of 
professional preparation of specialists of 
the noted direction is offered.

Ключові слова:
“професійна підготовка”, “май-
бутня професійна діяльність, 
“фізична культура”, “спорт”, 
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Вступ. 1

Нові орієнтири щодо організації професійної 
підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних 
закладах України виникли відповідно до світових 
стандартів підготовки кваліфікованих фахівців усіх 
галузей господарства. Основні умови, що визначають 
напрями модернізації сучасної української освіти, 
спрямовані на розвиток творчого самостійного мис-
лення студентів, формування професійних здібностей 
ефективно здійснювати майбутню професійну ді-
яльність. Усе це можливо за умови акцентування на 
творчу самостійну працю майбутніх фахівців та під-
вищення активності у навчанні, використання актив-
них методів у процесі навчання з метою ефективної 
професійної підготовки. 

Зазначені процеси стосуються також і професійної 
підготовки тренера-викладача до майбутньої діяль-
ності у вищих навчальних закладах фізкультурного 
напрямку. 

Означені аспекти проблеми окреслюють мету 
статті, яка полягає у з’ясуванні особливостей орга-
нізації професійної підготовки тренера-викладача до 
майбутньої професійної діяльності у вищих навчаль-
них закладах України.

Робота виконана відповідно до плану НДР Запо-
різького національного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Основні завдання дослідження:
Здійснити теоретичний аналіз з метою з’ясування 

особливостей організації професійної підготовки 
тренера-викладача до майбутньої професійної діяль-
ності у вищих навчальних закладах України.

Провести анкетування студентів вищих навчаль-
них закладів України щодо вивчення особливостей 
© Сватьєв А.В., 2011

організації професійної підготовки тренера-викладача 
до майбутньої професійної діяльності.

Результати дослідження.
Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літе-

ратури засвідчив існування таких напрямів модерніза-
ції сучасної педагогічної освіти, як гуманізація вищої 
педагогічної освіти й особистісно орієнтований під-
хід до навчання (Є.В.Бондаревська, Б.С.Гершунський, 
Ю.В.Сенько, Л.П.Сущенко та ін.); вирішення питань 
взаємозв’язку освіти і культури (О.В.Гукаленко, 
А.Я.Данилюк, В.Н.Розін, В.Н.Руденко й ін.); роз-
виток педагогічної культури майбутнього педагога 
(І.Ф.Ісаєв, В.А.Сластьонін та ін.); удосконалення пе-
дагогічної майстерності в системі існуючої профе-
сійної підготовки вчителя (О.А.Абдулліна, І.А.Зязюн, 
П.Є.Решетніков та ін.); неперервна професійна освіта 
(С.У.Гончаренко, Н.Г.Ничкало, С.О.Сисоєва); про-
фесійна підготовка педагога інноваційного типу 
(Є.В.Бондаревська, Н.В.Кузьміна, А.В.Мудрик, 
В.Т.Фоменко та ін.); компетентнісний підхід до на-
вчання (А.Г.Бермус, В.А.Болотов, Н.Ф.Єфремова, 
І.О.Зимня, Т.Є.Ісаєва, В.В.Краєвський, В.В.Серіков, 
А.В.Хуторський та ін.) [4-9].

На основі теоретичного аналізу психолого-
педагогічної літератури ми з’ясували, що, досліджу-
ючи особливості організації професійної підготовки 
майбутнього тренера-викладача, науковці дійшли 
висновку, що при формуванні змісту, методів, форм 
та засобів такої підготовки необхідно дотримуватись 
певних вимог. Ми підтримуємо думку учених, які 
стверджують, що основними чинниками, які мають 
враховуватися при організації процесу професійної 
підготовки тренера-викладача до майбутньої про-
фесійної діяльності у вищих навчальних закладах, є 
системний підхід до організації навчального проце-
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су; принципи демократизації, народності, відкритос-
ті, диференціації, безперервності та гуманітаризації; 
професійна спрямованість дисциплін професійної 
підготовки фахівців; відповідність змісту професій-
ної підготовки майбутнього тренера-викладача меті 
й завданням цієї підготовки, а також відповідність 
навчально-методичного матеріалу тенденціям сучас-
ного соціально-економічного розвитку країни; раціо-
нальний добір дисциплін відповідно до вимог майбут-
ньої професійної діяльності тренера-викладача.

З метою вивчення особливостей підготовки майбут-
нього тренера-викладача до професійної діяльності у ви-
щих навчальних закладах, нами було проведено дослі-
дження студентів за спеціально розробленою анкетою. 

У дослідженні брали участь 408 студентів вищих на-
вчальних закладів, зокрема 77 студентів Національно-
го педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 
(НПУ імені М.П.Драгоманова), 43 студента Львів-
ського державного університету фізичної культури 
(ЛДУФК), 48 студентів Вінницького державного педа-
гогічного університету імені Михайла Коцюбинсько-
го (ВДПУ імені Михайла Коцюбинського), 51 студент 
Запорізького національного університету (ЗНУ); 49 
студентів Донецького державного інституту здоров’я, 
фізичного виховання і спорту (ДДІЗФВіС); 51 студент 
Волинського національного університету імені Лесі 

Українки (ВНУ імені Лесі Українки); 46 студентів − 
Кримського факультету державного вищого навчаль-
ного закладу “Запорізький національний університет” 
(Кримський факультет державного вищого навчаль-
ного закладу “ЗНУ”); 43 студента Луганського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка (ЛНУ).

Аналіз відповідей студентів на двадцять перше за-
питання анкети “Чи володієте Ви знаннями про квалі-
фікаційні вимоги до тренера-викладача?”, що наведе-
но у таблиці 1, дозволив з’ясувати, що з 408 студентів 
володіють знаннями про кваліфікаційні вимоги до 
тренера-викладача 22,1% студентів, володіють, але 
недостатньо – 46,8%, не володіють цими знаннями – 
19,37%, важко відповісти – 10,83% студентів.

Отже, на жаль, слід зазначити, що переважна біль-
шість, а саме 46,8% опитаних студентів, недостат-
ньо володіє знаннями про кваліфікаційні вимоги до 
тренера-викладача.

На двадцять друге запитання анкети “Чи володі-
єте Ви знаннями з формування олімпійського руху в 
Україні?” результати відповідей студентів розподіли-
лися таким чином: з 408 студентів володіють такими 
знаннями 22,95% студентів, володіють, але недостат-
ньо – 42,94%, не володіють знаннями з формування 
олімпійського руху в Україні – 23,75% студентів, важ-
ко було відповідати – 10,36% студентів.

Таблиця 1
Показник кількості студентів, опитаних щодо володіння знаннями про кваліфікаційні вимоги  

до тренера-викладача (%)
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10,83 16,88 6,98 8,33 4,08 12 13,73 13,04 11,63
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Таблиця 2
Показник кількості студентів, опитаних щодо володіння уміннями відслідковувати, аналізувати  

й на основі отриманих даних прогнозувати результат регулярних занять спортом  
з позиції педагогічних, біологічних, психологічних і соціальних дисциплін (%)
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408 чол. 77 чол. 43 чол. 48 чол 49 чол. 50 чол. 51 чол. 46 чол. 43 чол.
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26,15 12,99 23,26 16,67 30,61 32 33,33 34,78 25,58

Ча
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45,35 54,55 53,49 47,92 46,94 26 39,22 43,48 51,16
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12,86 14,29 11,63 12,5 12,24 14 15,69 10,87 11,63

Отже, на жаль, відзначимо, що незначна кількість, 
а саме 22,95% опитаних студентів, володіє знаннями з 
формування олімпійського руху в Україні.

Результати відповідей студентів на двадцять третє 
запитання анкети “Чи володієте Ви знаннями про успі-
хи українських спортсменів на олімпійських іграх?” 
розподілилися таким чином: з 408 студентів володі-
ють такими знаннями − 41,46% студентів, володіють, 
але недостатньо – 42,32%, не володіють знаннями про 
успіхи українських спортсменів на олімпійських іграх 
10,27%, важко було відповідати – 5,95% студентів.

На двадцять шосте запитання анкети “Чи володієте 
Ви уміннями відслідковувати, аналізувати й на основі 
отриманих даних прогнозувати результат регулярних 
занять спортом з позиції педагогічних, біологічних, 
психологічних і соціальних дисциплін?”, що показано 
у таблиці 2, відповіді розподілилися таким чином: з 
408 респондентів володіють цими уміннями 26,15% 
студентів, володіють, але недостатньо – 45,35%, не 
володіють уміннями відслідковувати, аналізувати й 
на основі отриманих даних прогнозувати результат 
регулярних занять спортом з позиції педагогічних, 
біологічних, психологічних і соціальних дисциплін – 
15,65%, важко було відповісти – 12,86% студентів.

На основі здійсненого аналізу відповідей студен-
тів на двадцять шосте запитання анкети, ми з’ясували, 
що на жаль, незначна кількість, а саме 26,15% опи-
таних студентів, володіє уміннями відслідковувати, 
аналізувати й на основі отриманих даних прогнозува-
ти результат регулярних занять спортом з позиції пе-
дагогічних, біологічних, психологічних і соціальних 
дисциплін.

На тридцяте запитання анкети “Чи володієте Ви 
уміннями розробляти програми спортивних свят, 
турнірів, олімпіад, показових виступів, змагань з ви-
дів спорту?” результати відповідей студентів роз-
поділилися таким чином: з 408 студентів володіють 
цими уміннями 27,32% студентів, володіють, але не-
достатньо – 47,35%, не володіють уміннями розро-
бляти програми спортивних свят, турнірів, олімпіад, 
показових виступів, змагань з видів спорту – 18,13%, 
важко було відповісти – 7,2% студентів. Володіють 
необхідними уміннями 28,57% студентів НПУ імені 
М.П.Драгоманова, 39,53% студентів ЛДУФК, 27,08% 
студентів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 16% 
студентів ЗНУ, 28,57% студентів ДДІЗФВіС, 27,45% 
студентів ВНУ імені Лесі Українки, 30,43% студен-
тів Кримського факультету державного вищого на-
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вчального закладу “ЗНУ” та 20,93% студентів ЛНУ. 
Рисунок 1 вдало демонструє показники розподілу 
студентів вищих навчальних закладів щодо володіння 
необхідними уміннями розробляти програми спор-
тивних свят, турнірів, олімпіад, показових виступів, 
змагань з видів спорту.

Опитування показало, що найвищий показник 
серед студентів, які володіють необхідними уміннями 
розробляти програми спортивних свят, турнірів, 
олімпіад, показових виступів, змагань з видів спорту, 
має Львівський державний університет фізичної 
культури (відповідно – 39,53% студентів), що на 12,21% 
перевищує середній показник опитаних респондентів.

Отже, на основі спостереження за даними 
опитування студентів вищих навчальних закладів, 
ми дійшли висновку, що незначна кількість, а саме 
26,15% опитаних студентів, володіє уміннями 
відслідковувати, аналізувати й на основі отриманих 
даних прогнозувати результат регулярних занять 
спортом з позиції педагогічних, біологічних, 
психологічних і соціальних дисциплін. У той же 
час необхідно зазначити, що переважна більшість, а 
саме 46,8% опитаних студентів, недостатньо володіє 
знаннями про кваліфікаційні вимоги до тренера-
викладача.

Висновки.
Теоретичний аналіз і проведене анкетування сту-

дентів вищих навчальних закладів щодо з’ясування 
особливостей організації професійної підготовки 
тренера-викладача до майбутньої професійної діяль-
ності у вищих навчальних закладах України, дозволив 
нам зробити висновок про те, що сучасна підготовка 
фахівців цього напрямку не відповідає вимогам і тен-
денціям, що висуваються перед вищою освітою і ма-
ють враховуватися при організації цього процесу. 

Визначено, що основними чинниками, які мають 
враховуватися при організації процесу професійної 
підготовки тренера-викладача до майбутньої профе-
сійної діяльності у вищих навчальних закладах Укра-
їни, є системний підхід до організації такого процесу; 
принципи демократизації, народності, відкритості, 

диференціації, безперервності та гуманітаризації; 
професійна спрямованість дисциплін професійної 
підготовки фахівців; відповідність змісту професій-
ної підготовки майбутнього тренера-викладача меті 
і завданням цієї підготовки, а також відповідність 
навчально-методичного матеріалу тенденціям сучас-
ного соціально-економічного розвитку країни; раціо-
нальний добір дисциплін відповідно до вимог майбут-
ньої професійної діяльності тренера-викладача.

Перспективи подальших досліджень вбачається 
нами у вивченні інших аспектів процесу професійної 
підготовки майбутнього тренера-викладача. 
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Рис.1 Розподіл студентів вищих навчальних закладів щодо володіння необхідними уміннями розробляти  
програми спортивних свят, турнірів, олімпіад, показових виступів, змагань з видів спорту
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Водно-игровые комплексы как один из факторов  
повышения эффективности учебно-тренировочного  

процесса юных спортсменов
Ситникова Н.С., Тиховський Т.О.

Классический приватный университет

Аннотации:
Показана роль занятий в воде для 
повышения эффективности учебно-
тренировочного процесса легкоатле-
тов 10-16 лет в подготовительном пе-
риоде и их влияние на организм юных 
спортсменов. Предложены авторские 
комплексы упражнений и игр в воде 
для бегунов на короткие дистан-
ции. В основу комплексов положены 
различные игры, эстафеты, дина-
мическая и статическая гимнастика, 
упражнения на восстановления. До-
казано, что водно-игровые занятия 
развивают юных спортсменов гар-
монично, усиливают эмоциональные 
и физиологические качества, 
улучшают здоровье и повышают 
интеллектуальный уровень.

Сітнікова Н.С., Тиховський Т.О. Водно-
ігрові комплекси як один з факторів 
підвищення ефективності навчально-
тренувального процесу юних спортсме-
нів. Показана роль водно-ігрових занять 
для підвищення ефективності навчально-
тренувального процесу легкоатлетів 10-16 
років у підготовчому періоді і їх вплив на 
організм юних спортсменів. Запропонова-
ні авторські комплекси вправ і ігор у воді 
для бігунів на короткі дистанції. В основу 
комплексів покладені різні ігри, естафети, 
динамічна та статична гімнастика, вправи 
на відновлення. Доведено, що водно-ігрові 
заняття розвивають юних спортсменів гар-
монійно, посилюють емоційні і фізіологічні 
якості, покращують  здоров’я та підвищу-
ють  інтелектуальний рівень.

Sitnikova N.S., Tyhovskiy T.A. Water 
and playing facilities as a factor in-
creasing the efficiency of educational 
and training process of young ath-
letes. It is shown the role of water-game 
activities to enhance the efficiency of 
teaching and training process for ath-
letes 10-16 years in the preparatory pe-
riod and their effects on young athletes. 
It is proposed a set of exercises and 
games in the water for a sprinter. The ba-
sis of systems put different games, relay 
races, dynamic and static exercises, ex-
ercises on the recovery. Proved that the 
water-play classes young athletes devel-
op harmoniously reinforce the emotional 
and physiological quality, improve health 
and increase the intellectual level.

Ключевые слова:
водно-игровые занятия, физическое 
развитие, бегуны на короткие дис-
танции, средства восстановления, 
учебно-тренировочный процесс.

водно-ігрові заняття, фізичний розви-
ток, бігуни на короткі дистанції, засоби 
відновлення, навчально-тренувальний 
процес.

water-play activities, physical develop-
ment, the sprinter, recovery tools, the 
training process.

Введение.1

Одним из факторов, способных оказать позитив-
ное влияние на повышение эффективности учебно-
тренировочного процесса спортсменов, особенно на-
чинающих, является применение современных средств 
восстановления. Действительно, в многочисленных 
публикациях по проблемам детского и юношеского 
спорта отмечается, что эффективность подготовки 
юного спортсмена во многом зависит от правильного 
отношения тренеров к восстановительным средствам, 
а также осознания ими важности применения средств 
восстановления в тренировочном процессе [2; 3; 8].

При организации системы восстановительных ме-
роприятий необходимо учитывать тот факт, что в на-
стоящее время тренировочная работа и рационально 
организованный процесс восстановления являются 
важнейшими элементами в общей системе спортив-
ной подготовки, которые обеспечивают не только до-
стижение необходимого спортивного результата, но и 
способствуют сохранению и развитию общего состо-
яния здоровья и функционального состояния развива-
ющегося организма [9; 10; 11; 12].

Исследованиями целого ряда авторов показало, 
что образ жизни детей и подростков, занимающихся 
спортом должен, по существу, иметь ритмический ха-
рактер, в котором нагрузки (учебные, тренировочные) 
чередуются с отдыхом, а процесс восстановления 
обеспечивают режим дня, рациональное питание, за-
каливание и целый ряд других процедур. Все это в 
целом должно способствовать укреплению здоровья 
юного спортсмена, повышению его работоспособнос-
ти, снижению риска заболеваемости [1; 3; 8; 10].

В последнее время, в работах ряда ведущих спе-
циалистов в области физической культуры и спор-
© Ситникова Н.С., Тиховський Т.О., 2011

та высказывается мнение относительно высокой 
эффективности применения в восстановительном про-
цессе таких видов активного отдыха, как водно-игровые 
занятия. Предполагается, что использование водно-
игровых занятий должно способствовать поддержанию 
на необходимом уровне физической подготовленности 
за счет оптимизации работы основных физиологичес-
ких систем организма, снижения уровня напряжения 
основных мышечных групп и перераспределения на-
грузки между другими группами мышц, нормализации 
психоэмоционального состояния и т.п. [1; 4; 6; 7]. 

Вместе с тем, отмечается, что использование водно-
игровых занятий должно проводиться в соответствии 
с возрастными особенностями юных спортсменов, 
уровнем их текущей физической подготовленности, 
а также с учетом того, что данная проблема является 
предметом дальнейших исследований [2; 8; 10; 11].

Работа выполнена по плану НИР Классического 
приватного университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования стало разработать и при-

менить водно-игровые занятия для повышения 
эффективности учебно-тренировочного процесса лег-
коатлетов 10-16 лет в подготовительном периоде. 

Результаты исследований.
Водно-игровые занятия являются одним из на-

иболее эффективных педагогических средств восста-
новления. Включение их программу восстановления 
легкоатлетов 10-16 лет в подготовительном периоде 
учебно-тренировочного процесса обусловлено следу-
ющими факторами: выполнение упражнений в воде 
способствует снятию мышечного и нервного напря-
жения, укреплению нервной системы, разгрузке по-
звоночника, улучшению функционирования сердечно-
сосудистой и дыхательной систем организма. 
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 К общеизвестным достоинствам таких игровых 
занятий следует добавить: травмобезопасность заня-
тий в воде, отсутствие излишней нагрузки на суставы 
и связки, усиление эффекта от занятий за счет преод-
оления дополнительного сопротивления, массажный 
и лимфодренажный эффект.

Известно, что на этапе начальной подготовки (10-
12 лет) основные восстановительные упражнения и 
мероприятия проводятся в виде разнообразных игр 
[1; 5]. В связи с этим для данной категории спортс-
менов в водно-игровые необходимо включать игры, 
игровые упражнения и эстафеты, которые способству-
ют повышению работоспособности, позволяют снять 
усталость после монотонных тренировочных занятий 
и восстановить силы для дальнейшей спортивной де-
ятельности. Дети осваиваются с непривычной средой, 
что способствуют их быстрой адаптации в любых 
условиях, а эмоции, появляющиеся у спортсменов 
во время игры, помогают им преодолевать боязнь и 
неуверенность в своих силах. Такие занятия, внося 
разнообразие в процесс тренировки, делают их более 
яркими, интересными и эмоциональными.

Необходимо отметить, что игры в воде полезны 
как юным, так и старшим спортсменам, на разных 
этапах спортивной тренировки. При подборе игр 
в воде следует учитывать уровень их физическо-
го развития и подготовленности. Для спортсменов 
предварительной базовой подготовки (13-14 лет) и 
специализированной базовой подготовки (15-16 лет) 
в рамках водно-игровых комплексов необходимо 
использовать бег в затрудненных условиях (в воде), 
различные прыжки и упражнения в чередовании с бе-
гом и ходьбой, а применение нестандартного обору-
дования будет способствовать развитию необходимых 
двигательных качеств.

Весьма эффективно, в водно-игровых занятиях, 
использовать упражнения в изменяющихся ситуаци-
ях, различные игры и эстафеты. Хочется отметить, 
что все скоростные упражнения выполняются как в 
максимально быстром темпе, что является одной из 
главных задач воспитания быстроты, так и в спокой-
ном темпе – для восстановления.

В водно-игровых занятиях необходимо исполь-
зовать разнообразный нестандартный инвентарь: 
«нудлы», плавательные досточки, мячи различных 
размеров, обручи. «Нудлы» для бассейна представля-
ют собой цилиндры длиной 160 см и диаметром 6 см 
которые сделаны из нетоксического полимера и имели 
очень высокую плавучесть. Предлагаются маленькие 
мячи, средние и большие «фитболы». Спортсмены 
должны удерживать оборудование перед собой, за со-
бой, а также сидеть на нем, стоять и лежать. Следует 
отметить, что «нудлы», мячи, досточки, используют-
ся, как на мелкой части бассейна, так и на глубокой. 
На занятиях с юными и старшими спортсменами они 
применяются в основном для развития силы, гибкос-
ти, для расслабления (релаксации), восстановления 
сил после недельной тренировочной работы, и расс-
матриваются, как специальное приспособление, по-
зволяющее удерживаться на воде.

Использование водно-игровых занятий для бе-
гунов 10-16 лет должно отвечать возрастным тре-
бованиям и условиям, в которых проходят занятия. 
Занятия в воде начинаются с разминки достаточной 
продолжительности и завершаются полноценными 
восстановительными упражнениями. Однако водная 
среда вносит свою специфику в структуру занятий. 

Задачей подготовительной части является разо-
грев и акклиматизация к воде. Можно в этой части 
выделить три фазы. Первая – пассивный разогрев за 
счет приема теплого душа, что важно и с точки зрения 
гигиены. Вторая – активный разогрев на суше. Третья 
– активная разминка в воде. Продолжительность по-
дготовительной части составляет от 10-12% от всего 
времени занятий. В разминку входят упражнения на 
гибкость, на повышение частоты пульса, упражнения 
на статическое и динамическое растягивания мышц, 
от которых зависит амплитуда движений и разогрева-
ющие упражнения (бег, подскоки, прыжки). Возможен 
вариант более постепенного перехода от суши к воде 
и выполнение нескольких упражнений на бортике 
бассейна с погружением в воду ног.

Основная часть занимает около 80% времени от 
всего занятия. Варианты основной части различаются 
подбором средств, дозировкой отдельных упражне-
ний, темпом их выполнения и амплитудой движений. 
Рекомендуется включать упражнения на укрепление 
сердечно-сосудистой системы, на совершенствования 
специальных навыков, на развитие противоположных 
групп мышц. Занятие в основной части проводятся 
как на мелкой части бассейна, так и на глубокой.

В заключительной части используются различного 
рода игры, упражнение на расслабления и свободное 
спокойное плавание. 

Занятия необходимо проводить систематичес-
ки, раз в неделю, начиная с более легких заданий с 
постепенным повышением нагрузки за счет увели-
чения количества повторений, изменений условий 
выполнения, использования игр, эстафет, увеличения 
длительности занятий. В зависимости от температуры 
воздуха и воды регулировать время нахождения детей 
в воде, чтобы не было переохлаждения. Перед нача-
лом работы на воде проводится техника безопасности 
и проверяется исправность инвентаря. Занятия для 
детей 10-12 лет проводится на неглубокой части бас-
сейна, при температуре не ниже +25 градусов, до 30 
минут. Для детей 13-16 – на мелкой и глубокой части 
бассейна, до 45 минут при той же температуре воды.

Водно-игровые упражнения для легкоатлетов 
10-16 лет с гибким цилиндром – «нудлом»

Комплекс № 1
1. И.п. – стоя в воде, «нудл» перед собой, хват сверху: 

ходьба на месте с высоким подниманием бедра 
и постепенным увеличением темпа выполнения 
упражнения. Время выполнения – 25-30 секунд.

2. И.п. – «нудл» в вытянутых руках перед собой: сги-
бая руки, подтянуть его к себе. Как вариант услож-
нения упражнения – добавились перекаты с ноги на 
ногу. Упражнение выполнялось 25-30 секунд.

3. И.п. – тоже: бег на месте, опираясь руками на «нудл» 
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с постепенным увеличением интенсивности. Время 
выполнения упражнение 25-30 секунд.

4. И.п. – тоже: бег с продвижением вперед, толкая 
«нудл» перед собой. Дистанция пробегания – 15-20 
метров; назад вернуться спиной вперед. Количество 
повторений – 2-3 раза.

5. И.п. – «нудл» за спиной на уровне лопаток, взяться 
за концы «нудла: прыжком ноги врозь, руки вперед; 
прыжком ноги вместе, руки в стороны. Упражне-
ние выполнять 3-4 подхода по 25-30 секунд. Между 
подходами юным спортсменам предлагалось вы-
полнить выпрыгивание вверх с последующим вы-
дохом в воду. Количество повторений – 10-15 раз.

6. И.п. – лечь на спину удерживая «нудл» за концы: 
сохраняя равновесие выполнить произвольные дви-
жение ногами. Упражнение повторить 3-4 раза по 
25-30 секунд каждый подход. С подростками стар-
шего возраста упражнение выполнялось на «глу-
бокой» воде. Между подходами – выпрыгивание 
вверх с последующим выдохом в воду. Количество 
повторений – 10-15 раз.

7. И.п. – стоя внутри «нудла» опираясь на него: пооче-
редно подтянуть колени к груди и выпрямить ноги 
вперед. Как вариант усложнения упражнения – до-
бавилось поочередное опускание ног вниз. С под-
ростками старшего возраста работа проводилась на 
«глубокой» воде. Упражнение выполнялось 3 – 4 
подхода по 25-30 секунд. Между подходами пред-
лагалось выпрыгивание вверх с последующим вы-
дохом в воду. Количество повторений – 10-15 раз.

8. Упражнения с двумя «нудлами». И.п. – первый 
«нудл» за спиной, на шее; второй – под коленями: 
Лечь на спину и расслабиться в течении 25-30 се-
кунд. Это же упражнение выполнялось и с одним 
«нудлом», перекладывая его под лопатки, под пояс, 
под стопы.

9. И.п. – стоя  в воде, «нудл» перед собой: Перепрыги-
вание через «нудл» вперед и назад, подтягивая ко-
лени к груди. Упражнение выполнялось 3-4 подхода 
по 25-30 секунд. Между подходами – выпрыгива-
ние вверх с выдохом в воду. Количество повторений 
– 10-15 раз.

10. Упражнение на сопротивление в парах. И.п. – лежа 
на животе, лицом друг к другу, «нудлы» перед со-
бой. Интенсивно работая ногами стараться пере-
плыть на сторону партнера. Упражнение выполня-
лось 2-3 раза. Определить победителей.
Водно-игровой комплекс для легкоатлетов 15-

16 лет
Комплекс № 2

1. «Пятнашки». Группа делилась на две команды. Игра 
проводилась на мелкой части бассейна и на глубо-
кой части бассейна. Разрешалось пятнать играющих 
только касанием к голове, находящейся над водой. 
Если спортсмены приподнимались на бортик бас-
сейна – пятнать запрещалось. Время выполнения 
данного упражнения – 5-10 минут. Определялись 
самые ловкие.

2. «Горки». Упражнение проводилось на мелкой ча-
сти бассейна. Играющие, становились в колону по 

одному на расстоянии 2 метра друг от друга. Игрок, 
стоящий в команде последним, перепрыгивал через 
стоящего впереди и ныряя в воду проплывал между 
ног следующего участника игры. По очереди все 
игроки выполняли данное задание. Когда упражне-
ние было освоено всеми, проводилось соревнова-
ние и определялись победители. Количество повто-
рений – 2-3 раза.

3. «Гонка за мячом». Эстафета проводилась на глу-
бокой части бассейна. Легкоатлеты делились на 
команды и садились на «нудлы». Задача каждого 
участника эстафеты состояла в том, чтобы, интен-
сивно работая ногами, приблизится к мячом, ле-
жащему на середине бассейна. Время выполнения 
данного упражнения – 5-10 минут. Определялась 
команда победителей.

4. «Водное поло». Эстафета проводилась как на мел-
кой части бассейна, так и на глубокой части бас-
сейна. Участники каждой команды находились в 
воде по разные стороны бассейна. По команде им 
необходимо было проплыть 25 метров, толкая мяч 
грудью перед собой и передать его следующему 
участнику команды. Упражнение повторялось 3-4 
раза. Определялась команда победителей.

5. «Бой всадников». Игра проводилась на глубокой ча-
сти бассейна. Спортсмены делились на две команды 
и садились на «нудлы». «Всадники» противополож-
ных команд, интенсивно работая ногами, прибли-
жались друг к другу. Задача каждого – мягкими 
толчками рук свалить спортсмена из другой коман-
ды в воду. Время выполнения данного упражнения 
– 5-10 минут. Определялась команда победителей.

6. «Попади в ворота». Легкоатлеты делились на две 
команды и ложились животом на надувной круг или 
камеру. За спиной у каждой команды находились 
ворота. На середину поля выбрасывался мяч. Игро-
ки плывут на кругах, к центру бассейна, активно ра-
ботая руками, ногами и пытались завладеть мячом 
противника, столкнуть его в воду, переворачивая 
круг и бросить мяч в противоположные ворота. Вы-
игрывала команда, забившая больше мячей. Время 
выполнения данного упражнения – 5-10 минут.

7. «Змей». Упражнение проводилось на мелкой части 
бассейна и глубокой части бассейна. На мелкой ча-
сти находились 4 игрока и удерживали друг друга 
за пояс. По сигналу, все ложились на живот, ноги 
врозь, кроме первого участника игры. Направляю-
щий, бегом, тянул всех до глубокой части бассей-
на, потом сам ложился на живот и они проплывали 
расстояние до конца бассейна, активно работая но-
гами, (а первый игрок и руками) в стиле «брасс», 
при этом, стараясь не разорвать «цепочку» из 4-х 
человек. Когда упражнение было хорошо освоено 
всеми, проводилось соревнование и определялись 
победители. Количество повторений – 2-3 раза.

8. «Волейбол в воде». Упражнение проводилось на 
глубокой части бассейна. Легкоатлеты, располага-
лись по кругу, находясь в воде и передавали друг 
другу легкий мяч ударами одной или двух рук. Вре-
мя выполнения данного упражнения – 5-10 минут.
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9. «Упражнение с мячом». Упражнение проводилось 
на глубокой части бассейна. Спортсмены, находясь 
в воде и интенсивно работая ногами, подбрасывали 
и ловили мяч. Время выполнения данного упраж-
нения –  25-30 секунд. Количество повторений – 2-3 
раза.

10. «Упражнение на релаксацию в парах». И.п. – лежа 
на животе, ноги врозь, взяться за руки: выдох в воду 
пытаясь сохранить равновесие. Упражнение выпол-
нить 2-3 раза.
Выводы.
Доказана необходимость использования водно-

игровых занятий для повышения эффективности 
учебно-тренировочного процесса легкоатлетов 10-
16 лет в подготовительном периоде. Предложенные 
игры и упражнения можно изменять, усложнять, 
придумывать свои варианты и правила. 

Перспективами дальнейших исследований пред-
полагается дальнейшее развитие комплексной 
программы восстановительных мероприятий с ис-
пользованием водно-игровых занятий для легкоатле-
тов 10-16 лет в подготовительном периоде учебно-
тренировочного процесса.
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Взаємозв’язок між показниками соматичного здоров’я,  
рухової активності, теоретичної підготовленості, оволодіння 
руховими діями та мотиваційно-ціннісної сфери школярів 

Томенко О.А.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Виявлено, що найвищі показники 
взаємозв’язку (p < 0,0001) зафіксовано 
між обсягами рухової активності на се-
редньому рівні енерговитрат та індек-
сом рухової активності (rS=0,73), між об-
сягами рухової активності на високому 
рівні енерговитрат та індексом рухової 
активності (rS=0,72), між індексом ру-
хової активності та індексом соматич-
ного здоров’я, індексом соматичного 
здоров’я та індексом засвоєння цін-
ностей (rS=0,71), між обсягами рухової 
активності на високому рівні енергови-
трат та індексом соматичного здоров’я 
(rS=0,69).

Томенко А.А. Взаимосвязь между показа-
телями соматического здоровья, двига-
тельной активности, теоретической подго-
товленности, овладения двигательными 
действиями и мотивационно-ценностной 
сферы  сферы школьников. Наивысшие по-
казатели взаимосвязи среди использованных 
показателей зафиксированы между средним 
уровнем двигательной активности и индек-
сом двигательной активности, между высоким 
уровнем и индексом двигательной активнос-
ти, между индексом двигательной активности 
и индексом соматического здоровья, между 
индексом соматического здоровья и индексом 
усвоения ценностей физической культуры. 

Tomenko O. The linkage be-
tween indicators of physical 
health, physical activity, theo-
retical preparation, mastery of 
motor actions and motivation-
al-value areas of schoolchil-
dren. The highest rate linkages 
among the indicators used are 
fixed between the average level 
of motor activity and an index of 
motor activity, between the high 
level and the index of motor ac-
tivity, motor activity between the 
index and the index of physical 
health.

Ключові слова:
фізична культура особистості, молодь, 
неспеціальна фізкультурна освіта.

физическая культура личности, молодежь, 
неспециальное физкультурное образование.

general physical education, 
youth, physical culture of person-
ality. 

Вступ.1

Неспеціальна фізкультурна освіта є основною 
формою існування фізичної культури у школах та ви-
щих навчальних закладах не фізкультурного профілю 
і найчастіше цей процес прийнято пов’язувати з уро-
ками фізичної культури у школі, заняттями з фізично-
го виховання у вищих навчальних закладах (ВНЗ), але 
«поле» функціонування неспеціальної фізкультурної 
освіти є більш розгалуженим і здійснюється вона до-
сить часто стихійно у межах побутової, професійної 
діяльності, занять оздоровчо-рекреаційним спортом у 
позанавчальний час [1; 4; 5]. 

Освітня практика, що існує у наші дні, недостатньо 
сприяє формуванню ціннісного ставлення школярів до 
фізичної культури, прояву ними творчості, ініціативи, 
навичок самостійних занять фізичною культурою [2; 
3]. Причиною цьому є слабка теоретична розробленість 
та недостатня експериментальна обґрунтованість 
основ неспеціальної фізкультурної освіти, цілісно 
її теорія і методологія (функції, принципи, рівні 
організації, зміст, засоби та форми реалізації) досі не 
були предметом наукового дослідження і особливо це 
стосується України. Тому, для виявлення структури 
та закономірностей функціонування такого явища 
як неспеціальна фізкультурна освіта необхідним 
є вивчення взаємозв’язків між характеристиками, 
що охоплюють, як змістовно-процесуальний, так і 
персоніфіковано-результативний рівні [6].

Дослідження проведені у відповідності до Зведе-
ного плану науково-дослідної роботи Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту на 2006-
2010 рр. за узагальненою темою 3.1. «Удосконалення 
системи фізичного виховання у навчальних закладах» 
та основною темою 3.1.2. Науково-методичні засади 
удосконалення викладання дисципліни «Теорія і ме-
тодика фізичного виховання».
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є: визначити взаємозв’язки 

між показниками соматичного здоров’я, рухової 
активності, теоретичної підготовленості, оволодіння 
руховими діями та мотиваційно-ціннісної сфери 
школярів 8–11 класів. 

Завдання досліджень:
Дослідити показники соматичного здоров’я, рухо-

вої активності, теоретичної підготовленості, оволо-
діння руховими діями та мотиваційно-ціннісної сфери 
школярів 8–11 класів.

Провести кореляційний аналіз взаємозв’язків між по-
казниками соматичного здоров’я, рухової активності, те-
оретичної підготовленості, оволодіння руховими діями 
та мотиваційно-ціннісної сфери школярів 8–11 класів.

Для вирішення поставлених завдань нами 
використовувались наступні методи досліджень:
1. Фремінгемська методика вимірювання добової 

рухової активності.
2. Індекс соматичного здоров’я (за Г.Л. Апанасенком).
3. Метод експертних оцінок.
4. Тестування теоретичних знань.
5. Соціологічні методи. 

Дослідження були проведені на базі загальноосвіт-
ніх шкіл м. Суми та м. Білопілля у 2006 році.

Результати дослідження.
Для виявлення тенденцій і закономірностей, 

пов’язаних із процесом неспеціальної фізкультурної 
освіти школярів нами було досліджено показники 
соматичного здоров’я, рухової активності та її 
складових, теоретичної підготовленості, оволодіння 
руховими діями та мотиваційно-цінносної сфери 
школярів 8–11 класів (n=976), з яких 476 юнаків і 500 
дівчат. Загалом проаналізовано 11 параметрів. Для 
аналізу всі показники було приведено до однієї групи 
(непараметричних, рангових) шляхом перешкалування 
параметричних за методом сигмальних відхилень, 
після чого було застосовано ранговий коефіцієнт 



проблеми фізичного виховання і спорту   № 3 / 2011

149

кореляції Спірмена і побудовано таблиці спряженості 
для визначення щільності взаємозв’язків та їх аналізу.  

У результаті визначено, що індекс соматичного 
здоров’я (IСЗ) позитивно пов’язаний з усіма до-
сліджуваними характеристиками з вірогідністю 
(p) від 0,0001 до 0,001. Найбільш тісний зв’язок ми 
спостерігали з індексом рухової активності (IРА) 
(r=0,71), індексом засвоєння цінностей (IЗЦ) (r=0,71), 
обсягами РА з високими енерговитратами (ВР) 
(r=0,69), найменш тісний і достовірний – з обсягами РА 
з малими енерговитратами (MР) (r=0,14) та частотою 
самостійних занять (САМЗАН) (r=0,13).

Як видно з табл. 1, серед школярів із низьким 
рівнем соматичного здоров’я немає жодного із високим 
рівнем рухової активності, а серед дітей із нижчим за 
середній рівнем соматичного здоров’я 97,1% мали 
середній і нижче рівень рухової активності. 

Близько 67% школярів із низьким рівнем рухової 
активності середнього рівня енерговитрат мають 
низький рівень соматичного здоров’я, лише 2,33% 
– середній і жодного – вище середнього й високий. 
Близько 64% школярів із середнім рівнем рухової 
активності середнього рівня енерговитрат мають 
нижче середнього та середній рівні соматичного 
здоров’я, що свідчить про тісний взаємозв’язок цих 
параметрів та їх взаємовплив (табл. 2). 

У школярів, що мали низький рівень соматичного 
здоров’я, у 92% випадків ми спостерігали низький 
обсяг рухової активності з високими енерговитратами. 
Таким чином, доцільним є застосування 
високоінтенсивних фізичних вправ та організованих 
занять видами спорту для запобігання низькому рівню 
соматичного здоров’я.

Індекс рухової активності як інтегральний по-
казник має позитивний статистично вірогідний 
взаємозв’язок з усіма одинадцятьма досліджуваними 

характеристиками, але найбільш щільним він є з обся-
гом рухової активності на середньому (r=0,73) й висо-
кому (r=0,72) рівнях енерговитрат, індексом засвоєння 
цінностей фізичної культури (r=0,66), а також індек-
сом соматичного здоров’я. Серед школярів з високим 
рівнем рухової активності 69,1% мали високий рівень 
засвоєння цінностей фізичної культури, середній – 
27,6% і лише 3,1% – низький. Серед дітей з низьким 
рівнем рухової активності немає жодного з високим 
або середнім рівнем засвоєння цінностей.

Дані табл. 3  відображають залежність між обся-
гом рухової активності на високому рівні енергови-
трат та індексом засвоєння цінностей як індикатором 
аксіологічної складової неспеціальної фізкультурної 
освіти школярів. Так, серед школярів із високими об-
сягами часу, що відводиться на вправи з високими 
енерговитратами, 51,7% мали високий рівень засвоєн-
ня цінностей фізичної культури, а із низькими – 100% 
низький рівень. 

Серед дітей з високим рівнем теоретичної підго-
товленості всього 10,2% мають низький рівень засво-
єння цінностей фізичної культури, 27,9% – середній, 
33% – високий, і, навпаки, серед низько теоретично 
підготовлених 35,1% мали низький рівень засвоєння 
цінностей і всього 5,9% – високий рівень.

Час, витрачений школярами на рухову активність 
із середнім рівнем енерговитрат, вірогідно корелює з 
усіма характеристиками, окрім рухової активності на 
малому рівні, наприклад, з IРА (rS=0,73, p=0,0001) та 
IЗЦ (rS=0,59, p=0,0001), причому серед учнів з висо-
кими показниками рухової активності на середньому 
рівні 97,1% мали високий рівень засвоєння цінностей 
фізичної культури й лише 8,5% – низький. 

За даними таблиці 4, серед школярів з високим 
рівнем оволодіння руховими діями 42,1% займаються 
регулярно фізичними вправами, а ті, що слабко воло-

Таблиця 1
Взаємозв’язок між показниками соматичного здоров’я та рухової активності школярів 8–11 класів

Iндекс рухової активності (ІРА)
Ін

де
кс

 
со

ма
ти

чн
ог

о 
зд

ор
ов

’я
 (І

С
З)

Низький Середній Високий Усього (%)
Низький (%) 33,3 66,7 0 100

Нижче сер. (%) 2,2 94,9 2,92 100 
Середній (%) 0 17,59 82,41 100
Вище сер. (%) 0 0 0 100
Високий (%) 0 0 0 100

Таблиця  2
Взаємозв’язок між показниками індексу соматичного здоров’я та обсягами рухової активності  

із середнім рівнем енерговитрат у школярів 8-11 класів

Рухова активність із середнім рівнем енерговитрат (СЕР)

Ін
де

кс
 

со
ма

ти
чн

ог
о 

зд
ор

ов
’я

 (І
С

З)

Низький Середній Високий
Низький (%) 67,44 36,18 5,52

Нижче сер. (%) 36,23 63,24 22,76
Середній (%) 2,33 0,58 71,72
Вище сер. (%) 0 0 0
Високий (%) 0 0 0
Усього (%) 100 100 100
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діють руховими діями, тільки у 15,8% випадків регу-
лярно займаються самостійно.

 Рівень мотивації до занять фізичною культурою 
вірогідно пов’язаний з іншими характеристиками (p 
< 0,0001), але коефіцієнт кореляції не перевищує 0,22, 
що відповідає слабкому позитивному взаємозв’язку. 
Найбільш тісно мотивація, пов’язана з рівнем 
оволодіння руховими діями (rS=0,22) та частотою 
самостійних занять (rS=0,21). 

Свідома потреба у заняттях фізичною культурою 
також є одним із ключових показників, що статистично 
достовірно корелюють із усіма іншими, що були 
виміряні. З п’ятьма з них коефіцієнт кореляції (rS) 
перевищує 0,50 (p < 0,001). Серед них: IСЗ (rS=0,61), 
IРА (rS=0,55), ВР (rS=0,53), ITП (rS=0,58), IЗЦ  
(rS=0,61), що підтверджує обґрунтування принципу 
пріоритету ціннісного ставлення до фізичної культури. 
Наприклад, як видно з табл. 6, 57,9% школярів з 
низькою свідомою потребою у заняттях фізичною 
культурою мають низький рівень соматичного 
здоров’я (нижче середнього – 42,1% школярів). 

За винятком обсягів рухової активності з малим 
рівнем енерговитрат такий показник, як частота 
самостійних занять фізичними вправами позитивно 
корелює у школярів з 10–ма характеристиками (rS 
– від 0,08 до 0,17). Серед школярів, що займалися 
регулярно самостійно, 40,7% мають високий рівень 
свідомої потреби у заняттях фізичною культурою, 
33,3% – вищий середнього індекс соматичного 
здоров’я і 38,1% – високий рівень рухової активності, 
36,4% частіше займаються високоінтенсивними 
фізичними вправами, а 40,7% мають високий рівень 
засвоєння цінностей фізичної культури.  

Висновки.
1. Показники соматичного здоров’я, рухової 

активності та її складових, теоретичної підготовленості 
та мотиваційно-ціннісної сфери школярів 8–11 класів 
в цілому мають статистично вірогідний позитивний 
взаємозв’язок (rS від 0,08 до 0,73) зі статистичною 

вірогідністю (p) від 0,0001 до 0,02 за винятком рухової 
активності на малому рівні енерговитрат. 

2. Найвищі показники взаємозв’язку (p < 0,0001) 
зафіксовано між середнім рівнем рухової активності 
та індексом рухової активності (rS=0,73), між високим 
рівнем та індексом рухової активності (rS=0,72), між 
індексом рухової активності та індексом соматичного 
здоров’я (rS=0,71), між індексом соматичного 
здоров’я та  індексом засвоєння цінностей  (rS=0,71), 
між обсягами рухової активності на високому рівні 
енерговитрат та індексом соматичного здоров’я 
(rS=0,69), а також між індексом рухової активності та 
індексом засвоєння цінностей  (rS=0,66).

На нашу думку, актуальними є подальші дослідження 
показників соматичного здоров’я, рухової активності, 
теоретичної підготовленості, оволодіння руховими 
діями та мотиваційно-цінносної сфери студентів для 
виявлення тенденцій і закономірностей, пов’язаних із 
процесом неспеціальної фізкультурної освіти.
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Таблиця 3
Взаємозв’язок між обсягами часу, витраченого на рухову активність з високим рівнем енерговитрат, та 

рівнем засвоєння цінностей фізичної культури школярів 8–11 класів

Рухова активність із високим рівнем енерговитрат (ВР)
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(І
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)
Низький (%) Середній (%) Високий (%)

Низький 100,00 73,94 22,03
Середній 0,00 23,80 26,27
Високий 0,00 2,27 51,69

Усього (%) 100 100 100

Таблиця 4
Взаємозв’язок між показниками рівня оволодіння руховими діями та частотою самостійних занять 

фізичними вправами у школярів 8–11 класів

Рівень оволодіння руховими діями (РОРД)
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) Низький (%) Середній (%) Високий (%)
Низький 32,63 23,49 21,58
Середній 51,58 51,82 36,32
Високий 15,79 24,70 42,09

Усього (%) 100 100 100
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Використання диференційованих навчальних завдань  
під час самостійної роботи студентів

Шаров С.В.
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Анотації:
Наведено способи диференціації 
навчальних завдань. Розглянуто 
приклади різних рівнів диферен-
ційованих завдань з програмуван-
ня та основ інформаційних техно-
логій. У дослідженні використано 
дані опитування студентів першо-
го курсу та їх навчальна успіш-
ність. З’ясовано, що виконання 
диференційованих навчальних 
завдань формує потрібні знання 
та уміння, розвиває адекватну 
самооцінку, дозволяє отримати 
задоволення від виконання за-
вдань. Їх використання дає мож-
ливість краще організувати само-
стійну роботу. 

Шаров С.В. Использование дифференци-
рованных учебных заданий во время само-
стоятельной работы студентов. Приведены 
способы дифференциации учебных зада-
ний. Рассмотрены примеры разных уровней 
дифференцированных заданий по программи-
рованию та основам информационных техно-
логий. В исследовании использованы данные 
опроса студентов первого курса та их учеб-
ная успешность. Выяснено, что выполнение 
дифференцированных учебных заданий фор-
мирует нужные знания и умения, развивает 
адекватную самооценку, позволяет получить 
удовлетворение от выполнения заданий. Их 
использование дает возможность лучше орга-
низовать самостоятельную работу студентов.

Sharov S.V. Use of the differentiated 
educational tasks during indepen-
dent work of students. Ways differen-
tiations of learning tasks are set. Exam-
ples of differentiated tasks from different 
levels in programming and fundamen-
tals of information technology were ex-
amined. In the research were used re-
cords of first year students’ educational 
success and data from questionnaire. 
It was found that the implementation of 
differentiated learning tasks forms the 
required knowledge and skills, devel-
ops adequate estimation, allows to re-
ceive enjoy from doing the tasks. Their 
use enables to better organization of 
their independent work.

Ключові слова:
самостійна робота, диференці-
ація, навчальні завдання, студен-
ти.

самостоятельная работа, дифференциация, 
учебные задания, студенты.

independent work, differentiation, learn-
ing tasks, students.

Вступ.1

Після приєднання України до європейського 
освітнього простору вища освіта стала одним 
з важливих показників політики та сучасного 
інформаційного суспільства. На жаль, сучасні 
педагогічні проблеми, що пов’язані із низьким 
рівнем навчальної мотивації, повною або частковою 
відсутністю у студентів умінь самостійної навчальної 
діяльності та низькою загальноосвітньою підготовкою, 
призводить до численних випадків професійної 
некомпетентності випускників вищих навчальних 
закладів, і як слідство, неможливості отримати ними 
гідну роботу на ринку праці. 

Ми бачимо вирішення проблем ефективної 
підготовки майбутніх фахівців у активному 
впровадженні самостійної навчальної діяльності на 
основі диференційованого підходу, що передбачає 
активний педагогічний вплив викладача на групу 
студентів із схожими ознаками для забезпечення 
максимального розвитку кожної особистості.

Дослідженню різних аспектів самостійної 
навчальної діяльності присвячена значна кількість 
наукових праць. У роботах В. Буряка, Н. Дайрі, 
Б. Єсипова, П. Підкасистого, М. Піскунова, 
І. Харламова, Т. Шамової, Г. Щукіної та інших 
учених визначено суттєві ознаки самостійної 
роботи, подано її характеристику тощо. В аспектах 
особистісно-орієнтованого підходу самостійна 
навчальна діяльність досліджувалася А. Вербицьким, 
О. Королюк, О. Роговою, І. Унт, А. Фурманом, 
І. Чередовим, І. Якиманською та іншими вченими.

Робота виконана згідно з тематичним планом 
науково-дослідної роботи кафедри педагогіки та 
педагогічної майстерності “Гуманізація управління 
навчально-виховних процесів в закладах освіти”.

© Шаров С.В., 2011

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є повідомлення про використання 

системи диференційованих навчальних завдань під 
час самостійної роботи з дисциплін “Програмування” 
та “Основи нових інформаційних технологій”.

Результати дослідження.
Дослідження вчених і власний практичний досвід 

дають підстави для висновку про численні випадки 
професійної некомпетентності випускників вищих 
навчальних закладів. Так, І. Зязун зауважує, що у су-
часній українській школі багато учителів, не підго-
товлених до виконання своїх професійних обов’язків 
з належною якістю. Таку ситуацію автор пояснює, з 
одного боку, випадковим вибором професії, з іншого – 
низьким рівнем підготовки випускників педагогічних 
ВНЗ [2, с. 2].

Звичайно, якість підготовки студентів у вищому 
навчальному закладі має прямий вплив на якість ви-
конання ним професійних обов’язків у майбутньому. І 
від того, як буде вчитися студент у педагогічному ви-
щому навчальному закладі, якими знаннями та вмін-
нями він буде оволодівати, залежить якість та ефектив-
ність навчання учнів у школі. Водночас, розв’язання 
проблеми підвищення активності людини, здатної до 
самовдосконалення упродовж життя, неможливе без 
широкого впровадження у навчальний процес само-
стійної діяльності, яка є необхідною умовою профе-
сійного розвитку, а отже і конкурентоспроможності на 
ринку праці [3, с. 36].

Слід зауважити, що при фронтальній формі само-
стійної роботи викладач орієнтується на студентів 
із середнім рівнем навчальних знань та умінь. Така 
форма навчання призводить до загострення проблеми 
різнорівневої підготовки, внаслідок чого відбувається 
зниження ефективності навчально-виховного проце-
су в цілому. Тому проблема врахування індивідуаль-
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них особливостей студентів залишається актуальною 
та вимагає створення нових підходів і методик для її 
вирішення. Ми вважаємо, що це можна вирішити за 
рахунок застосування диференційованого підходу у 
навчанні.

О. Королюк визначила педагогічні умови, що за-
безпечують диференційований підхід до організації 
самостійної роботи студентів: діагностування власти-
востей та типологічний розподіл студентів; створення 
відповідного методичного забезпечення самостійної 
роботи; дійове управління на всіх етапах її організації; 
формування позитивної мотивації самостійного на-
вчання; створення сприятливої емоційної атмосфери 
на заняттях, налагодження партнерської взаємодії між 
викладачем і студентами [4, с. 17]. 

Мі не будемо торкатися всіх аспектів диференційо-
ваного підходу до студентів під час самостійної робо-
ти, а зупинимося тільки на використанні методичних 
розробок, які дозволять його здійснити. Роботи у цьо-
му напрямку вже проводилися іншими дослідниками, 
зокрема О. Бєлошицьким [1, с. 52], С. Приймою [5, 
с. 194] та іншими ученими. Разом з тим, не всі пи-
тання були вирішені на достатньому рівні, тому вони 
потребують подальшої роботи.

Нами були створені диференційовані навчальні 
завдання, які використовувалися  під час самостійної 
роботи студентів при вивченні навчальних дисциплін 
“Програмування” та “Основи нових інформаційних 
технологій”. У цьому випадку поступовий перехід 
від виконання простих завдань до більш складних до-
зволить швидко розвинути у студентів вміння до про-
грамування та підвищити їх загальну інформаційну 
культуру. 

Застосування диференційованих завдань передба-
чало врахування таких вимог, як: відповідність умови 
завдань змісту та меті навчальної дисципліни; наяв-
ність достатньої кількості завдань, які відрізняються 
змістом і рівнем складності; врахування навчальних 
можливостей студентів під час вибору рівня склад-
ності.

Диференціація завдань проводилася за двома на-
прямками: ускладненням змісту завдань із урахуван-
ням різного рівня навчальних умінь студентів (ви-
користання різних способів виконання, збільшення 
обсягу завдань, уведення більш складних видів діяль-
ності, відображення результатів різними способами 
тощо) та зміною виду подання завдань (однакові за 
змістом завдання містили різну інструкцію до вико-
нання). 

Їх створення передбачало виконання таких етапів: 
опрацювання робочої програми з потрібних дисциплін; 
аналіз видів і форм самостійної роботи студентів; ви-
значення змісту навчального матеріалу, поданого на 
самостійне опрацювання та поділ його на блоки відпо-
відно до тематичного плану дисципліни; розробка за-
вдань до кожного блоку; розподіл завдань за рівнями 
складності та розробка інструкції до їх виконання.

Слід зазначити, що диференційовані завдання з про-
грамування мають якісні особливості, а саме: спира-

ються на раніше засвоєні теоретичні знання, практичні 
уміння та навички; є частковим або повним відтворен-
ням якого-небудь алгоритму або комплексу алгоритмів 
із програмування; завжди передбачають використання 
комп’ютера; мають конкретну мету та кінцевий резуль-
тат; дозволяють викладачеві отримати інформацію про 
якість оволодіння студентами навчальним матеріалом; 
забезпечують самоконтроль вмінь.

Диференційовані завдання було поділено на три 
рівні складності (“А”, “В”, “С”). Завдання рівня “А” 
передбачають вільне володіння студентами програм-
ним та додатковим навчальним матеріалом, наявність 
розвинутих умінь до програмування, добре сформо-
ване логічне мислення. Наприклад, за темою “Лінійні 
програмні конструкції” студентам пропонувалося ви-
конати таке завдання: “Скласти програму обчислення 
радіусу кола, що описує прямокутник, у якого одна 
сторона є випадковим числом від 13 до 35, а друга 
втричі менша. Результати вивести на екран у певному 
вигляді”. 

Робота на рівні “В” передбачає осмислення сту-
дентами навчального матеріалу, наявність розвинутих 
навичок до програмування, застосування знань за роз-
ділами програмування, які логічно передують поточ-
ній темі. Наприклад: “Скласти програму обчислення 
кількості відсотків металу, що піде у стружку, якщо 
з кубу виточити кулю з таким самим діаметром. Зна-
чення ребра кубу задається з клавіатури. Результати 
роботи програми вивести на екран”. 

Диференційовані завдання за рівнем складності 
“С” передбачають наявності у студентів мінімальних 
знань та вмінь програмування і не потребують зна-
чних зусиль для їх виконання. Наприклад, завдання 
цього рівня має таку умову: “Скласти програму для 
обчислення об’єму циліндра за заданими висотою h = 
7,3 та радіусом основи r = 2,3”.

Організація самостійної навчальної діяльності 
студентів при вивченні дисципліни “Основи нових 
інформаційних технологій” передбачала виконання 
навчальних завдань трьох рівнів складності (“А”, 
“В”, “С”), диференційованих зміною виду подання 
завдань. Суть такого розподілу полягала у тому, що 
виконання завдання будь-якого рівня призводило до 
однакового результату. Проте алгоритм переведення 
початкової умови на кінцевий результат був відмін-
ний, оскільки завдання містили різний обсяг інфор-
мації для допомоги.

Завдання на рівні “А” містять тільки кінцевий зра-
зок, на який потрібно орієнтуватися при виконанні. 
Інструкція для завдань цього рівня відсутня. Умова 
завдання передбачала вільне володіння студентами 
практичним і теоретичним навчальним матеріалом 
та надавала мож ливість студентові виконати його 
самостійно без будь-якої допомоги. Наприклад, при 
вивченні теми “Файлова система Windows” студенти 
отримували таке завдання: “Створити на Робочому 
столі теку “Студент”, яка містить файл проба.txt”.

Завдання на рівні “В” передбачають осмислення 
навчального матеріалу, оволодіння вміннями роботи 
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за комп’ютером, застосування вже знайомих знань та 
умінь. Завдання цього рівня пропонують незначну до-
помогу у вигляді методичних реко мендацій, що міс-
тять загальний алгоритм виконання без визначення 
послідовності дій. Така допомога демонструє способи 
здійснення певних операцій, методи пошуку необхід-
ної інформації тощо. Наприклад, методичні рекомен-
дації до завдання, аналогічному рівню “А”, матимуть 
такий вигляд: “Для створення теки необхідно викли-
кати динамічне меню Робочого столу та виконати ко-
манду “Створити” – “Нова тека”. Створення тексто-
вого файлу здійснюється викликом динамічного меню 
та виконанням команди “Створити” – “Текстовий до-
кумент”.

Завдання рівня “С” містять допомогу у вигляді де-
тальної інструкції. Вони розраховані на студентів з мі-
німальною навчальною підготовкою та передбачають 
запам’ятовування основних понять та багаторазове 
повторення алгоритму. За умови правильного вико-
нання всіх кроків студент отримує правильний резуль-
тат. Наприклад, аналогічне завдання на рівні “С” має 
інструкцію: “Для створення теки “Студент” необхідно 
клацнути правою кнопкою миші на Робочому столі та 
викликати динамічне меню. Після цього клацнути на 
команді меню “Створити” – “Нова тека” та ввести у 
поле введення назву “Студент”. Для створення тек-
стового файлу проба.txt необхідно клацнути правою 
кнопкою миші на робочій зоні теки та викликати ди-
намічне меню. Після цього клацнути на команді меню 
“Створити” – “Текстовий документ” та ввести у поле 
вводу назву “Проба”.

Спостереження за начальною діяльністю студентів 
і аналіз їхньої успішності дає підстави свідчити, що 
виконання диференційованих навчальних завдань за 
умови правильного вибору рівня складності дозволи-
ло студентам вчасно виконувати завдання, отримува-
ти задоволення від самостійної навчальної діяльності 
та досягати більш високого рівня у професійній підго-
товці. Опитування студентів показало, що виконання 
завдань з урахуванням складності навчального мате-
ріалу сприяло розвитку їх упевненості у власних си-
лах та адекватної навчальної самооцінки.

Використання дозованої допомоги при виконанні 
завдань дозволило студентам опанувати необхідними 

алгоритмами та навичками, якісно виконувати на-
вчальні завдання та підвищити власну успішність. Ви-
конання завдань з мінімальною допомогою на рівнях 
“А” та “В” дозволило студентам проявити творчій під-
хід до вирішення проблем, сформувати потребу в ово-
лодінні додатковими знаннями, довести їх практичну 
значимість, оволодіти різними способами виконання 
завдань. Завдання рівня “С” допомагали сформувати 
у студентів мінімальний обсяг знань за поточною на-
вчальною темою, запам’ятати алгоритми виконання 
завдань тощо. 

Висновки.
Диференціація навчання має багато шансів на існу-

вання у вищій школі та дозволяє підвищити ефектив-
ність навчально-виховного процесу через використан-
ня різних методів і форм для кожної диференційованої 
групи студентів. Одним із засобів для її реалізації є 
використання навчальних завдань, диференційованих 
через  зміну виду подання завдань та ускладнення 
змісту завдань із урахуванням різного рівня навчаль-
них умінь студентів. Їх використання у навчальному 
процесі дозволило отримати позитивні результати та 
краще організувати самостійну роботу студентів.

Подальші дослідження спрямовані на збільшення 
кількості диференційованих завдань з кожної дисци-
пліни та відображення їх у друкованому варіанті.
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