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Особливості мотивації до занять  
з фізичного виховання у студентів

Біліченко О.О.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Анотації:
Розглянуто проблему мотивації 
до занять фізичними вправами 
у студентської молоді. Проведе-
но аналіз останніх публікацій за 
проблемою гендерної психології. 
Досліджено особливості прояву 
мотивації до занять фізкультурою 
і спортом у юнаків і дівчат, які на-
вчаються в університеті. Викори-
стано дані анкетного опитування 
студентів 1-х курсів технічних 
спеціальностей. Виділено суттєві 
відмінності у мотиваційній сфері 
юнаків та дівчат.

Биличенко Е.А. Особенности мотивации 
интереса к занятиям физическим вос-
питанием у студентов. Рассмотрена про-
блема мотивации к занятиям физическими 
упражнениями у студенческой молодежи. 
Проведен анализ последних публикаций по 
проблеме гендерной психологии. Исследо-
ваны особенности проявления мотивации к 
занятиям физкультурой и спортом у юношей 
и девушек, которые обучаются в универси-
тете. В исследовании использованы дан-
ные анкетного опроса студентов 1-х  курсов 
технических специальностей. Определены 
существенные отличия в мотивационной 
сфере юношей и девушек. 

Bilichenko E.A. Peculiarities of stu-
dents’ motivation to the physical educa-
tion. The problem of motivation is consid-
ered to employments by physical exercises 
for student young people. The analysis of 
the last publications is conducted on issue 
of gender psychology, the gender features 
of display of motivation are investigational 
to employments by physical education and 
sport for youths and girls which are taught 
in an university. There are data of the ques-
tionnaire questioning of students of 1st  
courses of technical specialties. Substan-
tial differences are certain in the motiva-
tional sphere of youths and girls.

Ключові слова:
мотивація, студенти,  юнаки, 
дівчата, інтерес, особливість, 
фізичні вправи.

мотивация, студенты,  юноши, девушки, 
интерес, особенность, физические упраж-
нения. 

motivation, students, youths, girls, interest, 
feature, physical exercises. 

Вступ.1

Мотивація – це співвіднесення цілей, що 
стоять перед людиною, яких вона прагне досягти, і 
внутрішньої активності особистості, тобто її бажань, 
потреб і можливостей [7]. Мотивація може бути 
позитивною, наприклад, якщо майбутній фахівець 
виражає бажання вчитися, прагне якнайкраще 
виконати навчальну діяльність. Інший студент прагне 
всіма силами уникнути навчання і занять, виявляючи 
негативну мотивацію до навчальної діяльності.

Аналіз сучасних педагогічних досліджень свідчить 
про те, що формування навчальної мотивації – це одна 
з найгостріших проблем вищої школи. Загальновідомо, 
що будь-яка діяльність проходить більш ефективно, 
коли вона більш мотивована. Іншими словами, 
мотивація – це прагнення людини щось робити.

Будь-яка діяльність спрямована на досягнення 
цілі. Ціль – це уявлення про майбутній результат, про 
те, що повинно бути здобуто.

Одні й  ті ж цілі одночасно  можуть бути 
привабливими  для одних і не привабливими для інших. 
Коли суб’єктивна  мета співвідноситься з актуальною 
потребою, виникає мотив. Мотив – це те, що дозволяє 
студенту приписувати результату певну цінність і зна-
чимість. Мотив є наміром, з яким визначилась особис-
тість, бажанням щось зробити і разом з ціллю складає 
основний регулятор поведінки, що включений у вищий 
рівень психологічної системи діяльності.

Мотиви є рухомою системою, тому їх можна під-
силити, послабити і навіть змінити в процесі навчан-
ня, використовуючи для цього різноманітні форми ро-
боти і прийоми впливу на студентів. Наприклад, зміна 
позиції студента з пасивної на активну; введення еле-
ментів самодіагностики, рефлексії тощо.

При формуванні мотивації викладачеві необхідно 
дотримуватися ряду вимог. По-перше, формування 
мотивації треба починати з діагностики мотиваційної 
сфери, з виявлення вихідного стану мотивації учня. 
© Біліченко О.О., 2011

Постановка цілей виховання мотивації є другою важ-
ливою вимогою науково обґрунтованого процесу її 
виховання. Третя вимога – добір і застосування педа-
гогічних засобів виховання мотивації.

Реформування системи фізичного виховання у 
навчальних закладах переходить до рангу пріоритет-
них напрямів діяльності урядових організацій, про 
що свідчать останні постанови Кабінету міністрів 
України, МОН, Міністерства охорони здоров’я, Мі-
ністерства сім’ї, молоді і спорту (від 11.11.2008 р., 
12.10.2009 р.).

Дієвими заходами підвищення рухового режиму 
молоді до належних норм можуть бути ті, що базу-
ються на сучасних принципах фізичного виховання. 
Одним із головних є принцип пріоритету потреб, мо-
тивів і інтересів особистості, що передбачає побудо-
ву системи фізичного виховання в цілому та окремих 
програм з урахуванням індивідуальних і групових, со-
ціальних і духовних потреб людей, а також формуван-
ня мотивації до занять фізичною культурою, виходячи 
із впливових зовнішніх і внутрішніх факторів [4]. 

Спираючись на цей принцип, була розроблена 
концепція гуманізації залучення населення до занять 
спортом для всіх (М.В. Дутчак, 2009), де за основу був 
взятий особистий інтерес кожної людини до певного 
виду рухової активності і задоволення цього інтер-
есу через створення умов для занять спортом різних 
верств населення. Для реалізації принципу, що потре-
бує формування мотивації до занять фізичною культу-
рою, необхідно визначити особливості її формування 
у певної вікової і соціальної групи населення. Так, у 
ВНЗ відвідування секційних занять у позанавчальний 
час потребує наявності стійкої мотивації до занять 
фізичними вправами. Недостатня дослідженість осо-
бливостей формування мотивації у юнаків і дівчат, що 
навчаються у ВНЗ, і значущість цього питання для 
ефективної диференційованої організації фізичного 
виховання студентів доводить актуальність цього пи-
тання.
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Проблема мотивації досить актуальна для сього-
дення і висвітлена у цілому ряді робіт. Зокрема, моти-
ваційну основу навчання студентів досліджували Н.В. 
Підбуцька (2007), Р. Бака і А. Шпаков, 2003; С.В. Ро-
манчук і Ю.А. Бородін (2004), О.І. Подлєсний (2009), 
О.Ю. Марченко (2009) [1, 5, 6].

Достатня кількість досліджень стосується моти-
вації до занять різними видами спорту (В.В. Галдіна, 
В.В. Трегуб, В.А. Штих, 2009; Є. Гончарова, 2009; Т. 
Чуприна, 2008; Л.А. Перелигіна, Н.Г. Самойлов, 2008; 
Е. Кондо, 1999 та ін.).

Так, автори [5,6] вказують, що досягти бажаних ре-
зультатів можна, якщо використовувати на практиці всі 
наявні засоби, однак  ясно, що не всяка сукупність спо-
собів може забезпечити найкращий результат при малих 
витратах сил і часу як викладачем, так і студентами.

За проблемою роботи на сьогодні  відомо, що фор-
мування мотивації сповільнюють: 

емоційна бідність навчального матеріалу, що викла-• 
дається; 
невисока компетентність педагога;• 
зайва повторюваність тих самих прийомів або засо-• 
бів одного порядку; 
відсутність оцінки, недоброзичливе відношення ви-• 
кладача до студентів (сарказм, глузування, докір, 
погроза, нотація); 
прийоми спонуки (покарання, необґрунтована ви-• 
мога, прискіпливість) [5,6].

Однак серед доступних нам дослідницьких мате-
ріалів, на жаль, обмаль тих, що стосуються особли-
востей формування мотивації, мотиваційних пріори-
тетів у юнаків та дівчат, що навчаються у ВНЗ. Хоча 
дослідження хлопців і дівчат шкільного віку виявляє 
різницю у прояві інтересів до видів спорту, до меж-
уючих мотивів, ідеалів тощо (С. Сінгаєвський, 2001; 
Б.М. Шиян, 2004; Г.В. Безверхня, 2003, 2008; Т.Ю. 
Круцевич, 2003, 2006). 

Дисертаційна робота виконується в рамках теми 
«Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері 
«фізичної культури і спорту на 2006-2010 р.р. Мініс-

терства України у справах сім’ї, молоді і спорту 3.1.2.» 
Науково-методичні засади удосконалення викладання 
дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» 
(номер дисертації 0106U010782)». 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: визначити особливості прояву 

мотивації до занять фізичною культурою і спортом у 
юнаків і дівчат, що навчаються у ВНЗ.

Результати дослідження. 
У дослідженні прийняли участь юнаки і дівчата 

Кременчуцького національного університету, що за-
ймаються на першому курсі у кількості 30 осіб. Був 
використаний метод анкетування. Анкета складала-
ся з 33 питань різних за формою (відкриті, закриті, 
з оцінкою). Питання стосувались мотивів, інтересів, 
ціннісних пріоритетів юнаків і дівчат у сфері фізичної 
культури. 

Згідно опитування систематично займаються фі-
зичними вправами у позанавчальний час 87,5% юна-
ків і 59,5% дівчат, однак мотиви їх занять різні, про 
що свідчать отримані нами дані (рис. 1). Якщо юнаки 
бажають підвищити фізичну підготовленість (42,5%), 
отримати задоволення від рухової активності (20%), 
приймати участь у змаганнях (7,5%), то дівчата праг-
нуть покращити здоров’я (23,8%), досягти гармоній-
ності будови тіла (16,67%), нормалізувати масу тіла 
(14,5%), активно проводити дозвілля (17%) і спілкува-
тися з друзями. Мотиви відвідування занять свідчать 
про оздоровчий напрям, що потребує відповідного 
змісту і засобів фізичного виховання. У юнаків занят-
тя мають спрямованість кондиційного тренування з 
метою підвищення фізичної підготовленості.

 Спортивні інтереси жіночого контингенту більш 
певно окреслені, ніж чоловічого. Ця тенденція відмі-
чається у визначенні спрямування фізичних вправ у 
заняттях з юнаками і дівчатами. У студенток найбіль-
ші уподобання визначаються у вправах на гнучкість 
(1-е місце), рівновагу (2-ге місце), на координацію 
(3-тє) і витривалість (4-е місце), тобто всі вправи, які 
складають зміст занять з аеробіки та фітнесу. Інший 

Рис. 1. Особливості мотивації до систематичних занять фізичними вправами у юнаків та дівчат.
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Таблиця 1
Фізичні вправи, які більше подобаються студентам різної статі

№ 
п/п Варіанти відповідей Юнаки (n=15) Дівчата (n=15)

бал рейтинг бал рейтинг
1 Силові вправи 3,31 2 5,45 7
2 Швидкісно-силові 3,26 1 5,43 6
3 На швидкість 3,67 4 4,19 5
4 На координацію 3,64 3 3,62 3
5 На гнучкість 5,26 7 2,12 1
6 На витривалість 4,46 5 3,69 4
7 На рівновагу 4,74 6 3,5 2

Таблиця 2
Мета  відвідування занять з фізичного виховання

№
 п/п Варіанти відповідей Юнаки (n=15) Дівчата (n=15)

бал рейтинг бал рейтинг
1 Знаю, що це корисно 3,93 2 3,71 1
2 Для отримання заліку з ФВ 6,08 8 4,29 3
3 Цікаво на заняттях 4,98 3 5,67 6
4 Вчуся виховувати вольові якості 6,33 9 6,57 7
5 Щоб отримати консультацію для самостійних занять з ФВ 7,58 10 7,48 10
6 Щоб підвищити свою фізичну підготовленість 3,38 1 4,02 2
7 Щоб не мати заборгованості з предмету 6,03 7 5,43 5
8 Щоб навчитися новим вправам 5,9 6 6,81 9
9 Щоб отримати розрядку після розумового навантаження 5,53 5 6,64 8
10 Щоб підвищити свою рухову активність 5,15 4 4,52 4

склад вправ відмічається у пріоритетах юнаків. Це 
швидкісно-силові вправи, силові, на координацію і 
швидкість. Це основні вправи з ігрових і силових ви-
дів спорту.

Чи задовольняються мотиви та інтереси студен-
тів у процесі фізичного виховання у ВНЗ можна ви-
значити за відповідями згідно пропусків занять. Так, 
систематично відвідують навчальні заняття з фізично-
го виховання тільки 35% юнаків і 38,1% дівчат. Інші 
пропускають заняття з різних причин, у тому числі з 
хвороби (35% юнаків і 28,6% дівчат).

На питання про мету відвідування занять з фізич-
ного виховання (табл.2) загальні відповіді свідчать, 
що студенти розуміють користь занять (1-2 місце), бо 
це підвищує їх рухову активність (4-е місце), а от про 
те, що цікаво на заняттях вказують тільки юнаки (3-е 
місце, 4,98 бала). Для дівчат це тільки спосіб отриман-
ня заліку (3-е місце, 4,29 б), бо їм не дуже цікаво на за-
няттях (6-е місце) і відвідування занять потребує для 
них прояву вольових якостей.

Висновки.
Проведений аналіз літературних джерел свідчить 

про недостатню дослідженість  особливостей фор-
мування мотивації у юнаків і дівчат, що навчаються 
у ВНЗ.

Дослідження мотиваційних пріоритетів до занять фі-
зичними вправами юнаків і дівчат свідчать про їх відмін-
ність. Згідно опитування більш адекватно до інтересів 
студентів проводяться заняття з фізичного виховання з 
юнаками і не враховуються гендерні особливості моти-
вів і інтересів у сфері фізичної культури дівчат. Це при-
зводить до превалювання зовнішньої, примусової моти-
вації «уникнення неприємностей» у дівчат, що пов’язано 
з отриманням заліку з фізичного виховання.

Диференційований підхід у створенні 
організаційно-педагогічних умов фізичного вихован-
ня дівчат згідно їх мотиваційних пріоритетів сприя-
тиме створенню позитивних стимулів і підвищенню 
ефективності фізичного виховання.

Подальші дослідження планується провести з метою 
вивчення гендерних відмінностей щодо занять різними 
видами спорту на заняттях з фізичного виховання.
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Оцінка інформативності способу регламентації фізичних 
навантажень за результатами двоступеневої велоергометричної 

проби в осіб з різним характером та ступенем виявленості 
факторів ризику серцево-судинних захворювань

Бочкова Н.Л.
Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Анотації:
Досліджені функціональні ха-
рактеристики розробленого спо-
собу дозування фізичних наван-
тажень в заняттях оздоровчої 
спрямованості для осіб з факто-
рами ризику серцево-судинних 
захворювань. У дослідженні 
використано дані апробації спо-
собу та кореляційного аналізу 
цих даних з результатами суб-
максимального або граничного 
тестування функціонального 
стану серцево-судинної систе-
ми. Визначались надійність, 
об’єктивність та інформативність 
тесту. Показано, що спосіб 
має високі діагностичну 
інформативність для оцінки 
фізичної працездатності і про-
гностичну інформативність з 
наявності і ступеня виявленості 
факторів ризику серцево-
судинних захворювань.

Бочкова Н.Л. Оценка информативности спо-
соба регламентации физических нагрузок 
по результатам двуступенчатой велоэрго-
метрической пробы у лиц с разным харак-
тером и степенью выраженности факторов 
риска сердечно-сосудистых заболеваний. 
Исследованы функциональные характеристи-
ки разработанного способа дозирования фи-
зических нагрузок в занятиях оздоровительной 
направленности для лиц с факторами риска 
сердечно-сосудистых заболеваний. В иссле-
довании использовались данные апробации 
способа и корреляционного анализа этих дан-
ных с результатами субмаксимального или 
максимального тестирования функциональ-
ного состояния сердечно-сосудистой системы. 
Определялись надежность, объективность и 
информативность теста. Показано, что способ 
имеет высокие диагностическую информатив-
ность для оценки физической работоспособ-
ности и прогностическую информативность по 
наличию и степени выраженности факторов 
риска сердечно-сосудистых заболеваний. 

Bochkova N.L. Estimation of inform-
ing of method of regulation of physical 
loads on results a two-stage veloergo-
metric test at persons with different 
character and degree of expressed 
of cardiovascular diseases risk’s 
factors. Functional descriptions of the 
worked out method of dosage of physical 
activities are investigational in employ-
ments of health orientation for persons 
with cardiovascular diseases risk’s fac-
tors. In research these approbations of 
method and cross-correlation analysis of 
these data were used with the results of 
the submaximal or maximal testing of the 
functional state of the cardiovascular sys-
tem. Reliability, objectivity and informing 
of test, was determined. It is shown that a 
method has high diagnostic informing for 
the estimation of physical capacity and 
prognostic informing on a presence and 
degree of expressed of cardiovascular 
diseases risk’s factors. 

Ключові слова:
апробація, двоступеневий, ін-
формативність, надійність, 
об’єктивність, спосіб, фізичні 
навантаження.

апробация, двуступенчатый, информатив-
ность, надежность, объективность, способ, 
физические нагрузки.

approbation, two-stage, informing, re-
liability, objectivity, method, physical 
loads.

Вступ.1

Використання занять фізичною культурою з метою 
оптимізації здоров’я можливе тільки за умови існування 
надійних та адекватних морфофункціональному 
станові кожної окремої людини способів регламентації 
фізичних навантажень у фізкультурно-оздоровчих 
заняттях [2, 4, 10]. На теперішній час існують методи 
визначення фізичного стану, способи дозування 
фізичних навантажень у фізкультурно-заняттях [6, 7, 
8, 9], але є певні недоліки. Так, оцінка адаптаційних 
можливостей організму, функціональних резервів 
серцево-судинної та дихальної систем, фізичного ста-
ну, фізичної працездатності зазвичай проводиться за 
допомогою складних методів тестування, в умовах фі-
зичних навантажень субмаксимальної та максимальної 
потужності [1, 8, 9, 11]. Проведення таких тестів потре-
бує спеціально навченого персоналу, складної апарату-
ри, значних витрат часу і може здійснюватися у спеці-
альних медичних установах – медично-фізкультурних 
диспансерах, кабінетах лікарського контролю полі-
клінік та подібних закладах, обов’язково у присут-
ності лікаря, особливо для осіб з факторами ризику 
серцево-судинних захворювань [5]. Запропонований 
нами спосіб [3] дозволяє уникнути цих ускладнень – 
він достатньо простий у виконанні, не потребує багато 
часу, безпечний – не тестуються фізичні навантаження 
субмаксимальної та максимальної потужності. Дослі-
дженнями, представленими у цій роботі, доводиться 
надійність, об’єктивність та інформативність способу.
© Бочкова Н.Л., 2011

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даної роботи є визначення інформативнос-

ті, надійності, об’єктивності запропонованого нами 
способу регламентації фізичних навантажень для осіб 
з факторами ризику серцево-судинних захворювань. 
Для досягнення мети роботи використовувались на-
ступні методи: фізіологічні, функціональні проби з 
дозованим фізичним навантаженням, кореляційний 
аналіз. Обстежено 120 осіб різного віку. Визначались 
наступні показники: частота скорочень серця (ЧСС) у 
стані спокою та на ступенях навантаження, артеріаль-
ний тиск систолічний (АТсист.) та діастолічний (АТдіаст) 
у стані спокою та на ступенях навантаження, мак-
симальне споживання кисню (МСК), пондеральний 
індекс, рівень фізичної працездатності (PWC) макси-
мальної та на частоті скорочень серця 170 уд/хв., три-
валість роботи (t), сумарний об’єм виконаної роботи 
(∑А). У відповідності до мети роботи були сформу-
льовані завдання дослідження:

-визначити безпечність запропонованого способу 
регламентації фізичних навантажень за результатами 
двоступеневої велоергометричної проби для осіб з 
факторами ризику серцево-судинних захворювань;

- обґрунтувати об’єктивність двоступеневої вело-
ергометричної проби;

-довести надійність, об’єктивність, та інформатив-
ність запропонованого способу регламентації фізич-
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них навантажень за результатами двоступеневої вело-
ергометричної проби.

Результати дослідження.
Спеціфічною особливістю запропонованої двосту-

пеневої проби [3] є те, що на відміну від інших тестів 
[1,8,9,11], проба виконується у режимі догранично-
го навантаження, як правило, меншого за субмакси-
мальне, тому є безпечною. Необхідно відзначити, що 
при виконанні даної проби відсутня мотивація на до-
сягнення максимального результату, що забезпечує 
об’єктивізацію результатів. В апробації способу з ме-
тою визначення надійності, об’єктивності та інформа-
тивності  двоступеневої проби приймали участь 120 
осіб різного віку. За результатами первинного та по-
вторного, проведеного наступного дня тестування тих 
самих осіб, ступінь збігу результатів була високою, 
що підтверджується величиною коефіцієнта кореляції 
(r=0,89). Результати тестування не залежали від осо-
бистих характеристик тих, хто проводив або оцінював 
пробу, що підтверджується високим рівнем коефіцієн-
та кореляції (коефіцієнт  кореляції з узгоджуваності 
дорівнює 0,91). Емпірична інформативність визначе-

на за результатами кореляційного аналізу, проведено-
го між результатами двоступеневої проби та результа-
тами субмаксимального тестування або тестування до 
граничного навантаження (табл.1).

З цієї таблиці видно, що результати двоступене-
вої проби характеризують фізичну працездатність (r 
= – 0,74; р≤ 0,001), максимальну аеробну можливість 
організму (r = – 0,54; р≤ 0,001), тривалість тестування 
(r = – 0,73; р≤ 0,001). При проведенні кореляційного 
аналізу визначений зв’язок результатів двоступеневої 
проби з показниками функціонального стану серцево-
судинної системи (табл. 2). Як показує таблиця, ви-
значаються значущі зв’язки з артеріальним тиском 
систолічним як у стані спокою (r = 0,67; р≤ 0,001), так 
і в умовах стандартних навантажень на ступені 25 Вт 
(r = 0,81; р≤ 0,001),  50 Вт (r = 0,82; р≤ 0,001), і на 
максимальному навантаженні (r = -0,61; р≤ 0,001). 

Аналіз кореляційних зв’язків між результатами 
двоступеневої проби та факторами ризику серцево-
судинних захворювань і їх сумарною оцінкою виявив 
наявність значущих зв’язків зі ступенями виявленості 
факторів ризику у балах за Запесочним А.З. [7] (r = 

Таблиця 1
Коефіцієнти кореляції між результатами двоступеневої проби та показниками велоергометричного тесту-

вання (n=120)

Показники r p

PWCmax -0,74 ≤0,001

PWC170 -0,54 ≤0,001

МСК -0,54 ≤0,001

t -0,73 ≤0,001

∑А -0,71 ≤0,001

Таблиця 2
Коефіцієнти кореляції між результатами двоступеневої проби та показниками функціонального стану 

серцево-судинної системи (n=120)

Показники r p

ЧСС у спокої 0,43 ≤0,001

АТсист. у спокої 0,67 ≤0,001

ЧСС на навант. 25Вт. 0,69 ≤0,001

АТсист. на навант. 25Вт. 0,81 ≤0,001

ЧСС на навант. 50Вт. 0,69 ≤0,001

АТсист. на навант. 50Вт. 0,82 ≤0,001

АТсист. на макс.навант. 0,61 ≤0,001

АТдіаст. на макс.навант. 0,43 ≤0,001
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0,83; р≤ 0,05) та за Говардом [5] (r = 0,86; р≤ 0,05), 
пондеральним індексом(r =0,69; р≤ 0,05).  

Цілком очевидно, що рівень фізичного стану 
визначається функціональним станом серцево-
судинної системи, зокрема показниками ЧСС, 
артеріального тиску систолічного як у спокої, 
так і при фізичному навантаженні, тому логічна 
інформативність цього метода висока. 

Таким чином, двоступенева проба має високу 
діагностичну інформативність для оцінки фізичної 
працездатності і прогностичну інформативність по 
наявності і ступеню виявленості гіпертензивних станів, 
також по наявності і ступеню виявленості факторів 
ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Порівняльний аналіз кореляційних взаємозв’язків 
між величинами периметра шестикутника, 
отриманого за результатами двоступеневої 
велоергометричної проби, та основними показниками 
визначив, що найбільш чуттєвим елементом 
характеристики запропонованої двоступеневої проби 
у віковому діапазоні 40-59 років є показник фізичної 
працездатності і максимальні аеробні можливості 
(максимальне споживання кисню) організму. Так, 
коефіцієнт кореляції між периметром отриманого 
за результатами проби шестикутника і фізичною 
працездатністю у віці 40-49 років дорівнює 0,82, а у 
віці 50-59 – 0,71. Між  максимальним споживанням 
кисню і периметром шестикутника коефіцієнт 
кореляції дорівнює 0,71 у віці 40-49 років та 0,46 у 
віці 50-59 років.

Висновки.
1. Безпечність запропонованого способу 

регламентації фізичних навантажень за результа-
тами двоступеневої велоергометричної проби в 
осіб з різним характером та ступенем виявленості 
факторів ризику серцево-судинних захворювань 
гарантується режимом виконання проби – проба 
виконується у режимі дограничного навантаження, 
як правило, меншого за субмаксимальне.

2. Об’єктивізація результатів при виконанні 
двоступеневої велоергометричної проби 
забезпечується відсутністю мотивації на досягнен-
ня максимального результату (умови проведення 
проби). 

3. Інформативність проби підтверджується резуль-
татами кореляційного аналізу – визначають-
ся значущі зв’язки результатів двоступеневої 
велоергометричної проби з результатами 
дослідження функціонального стану серцево-
судинної системи у стані спокою та на ступе-
нях навантаження: між артеріальним тиском 
систолічним у стані спокою (r = 0,67; р≤ 0,001), в 
умовах стандартних навантажень на ступені 25 Вт 
(r = 0,81; р≤ 0,001),  50 Вт (r = 0,82; р≤ 0,001), і на 
максимальному навантаженні (r = -0,61; р≤ 0,001).  

4. Інформативність запропонованого способу 
регламентації фізичних навантажень за результатами 
двоступеневої велоергометричної проби в осіб 
з різним характером та ступенем виявленості 
факторів ризику серцево-судинних захворювань 

підтверджується також аналізом кореляційних 
зв’язків між результатами двоступеневої проби 
та досліджуваними факторами ризику серцево-
судинних захворювань і їх сумарною оцінкою: 
наявні значущі зв’язки  зі ступенем виявленості 
фактору ризику у балах за Запесочним А.З. (r 
=0,83; р≤ 0,05 та за Говардом (r =0,86; р≤ 0,05), з 
пондеральним індексом (r =0,69; р≤ 0,05).

5. Надійність, об’єктивність та інформативність 
запропонованого способу регламентації фізичних 
навантажень за результатами двоступеневої 
велоергометричної проби в осіб з різним характером 
та ступенем виявленості факторів ризику серцево-
судинних захворювань гарантуються методикою 
проведення апробації способу (значна кількість 
обстежених різного віку, проведення першого і 
повторного тестування на одних і тих самих особах) 
та високим ступенем збігу результатів першого 
і повторного (ретест) тестування (коефіцієнт 
кореляціі дорівнює 0,89), величиною коефіцієнта 
кореляції з узгодженості (r=0,91). 
Подальші дослідження планується проводити у 

напрямку визначення інтенсивності окремих видів 
фізичних вправ для осіб з факторами ризику серцево-
судинних захворювань.
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Спосіб регламентації фізичних навантажень  
за результатами двоступеневої велоергометричної проби  

в осіб з різним характером та ступенем виявленості  
факторів ризику серцево-судинних захворювань

Бочкова Н.Л.
Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Анотації:
Описаний спосіб дозування 
фізичних навантажень в занят-
тях оздоровчої спрямованості. 
Спосіб розроблений за резуль-
татами попередніх досліджень 
морфофункціонального стану, 
фізичної працездатності та осо-
бливостей адаптації до фізичних 
навантажень осіб з факторами 
ризику серцево-судинних захво-
рювань. В основі способу лежить 
велоергометричне тестування 
без використання максималь-
них навантажень. Показано, що 
представлений спосіб дозволяє 
індивідуалізувати рівень 
гранично-допустимих фізичних 
навантажень та визначати 
спрямованість фізкультурно-
оздоровчих занять в залежності 
від характеру переважаючо-
го фактора ризику серцево-
судинних захворювань. 

Бочкова Н.Л. Способ регламентации фи-
зических нагрузок по результатам двусту-
пенчатой велоэргометрической пробы у 
лиц с различным характером и степенью 
выраженности факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний. Описан способ 
дозирования физических нагрузок в заняти-
ях оздоровительной направленности. Спо-
соб разработан по результатам предыдущих 
исследований морфофункционального со-
стояния, физической работоспособности и 
особенностей адаптации к физическим на-
грузкам лиц с факторами риска сердечно-
сосудистых заболеваний. Способ основан 
на результатах велоэргометрического тести-
рования без использования максимальных 
нагрузок. Показано, что представленный 
способ позволяет индивидуализировать 
уровень предельно-допустимых физиче-
ских  нагрузок и определять направленность 
физкультурно-оздоровительных занятий в 
зависимости от преобладающего фактора 
риска  сердечно-сосудистых заболеваний.

Bochkova N.L. The way to regulate ex-
ercise on the results of two-stage bicy-
cle stress test in patients with different 
character and severity of risk factors for 
cardiovascular disease. Method of regula-
tion of physical loads on results a two-stage 
veloergometric test at persons with differ-
ent character and degree of expressed of 
cardiovascular diseases risk’s factors. The 
method of dosage of physical loads is de-
scribed in employments of health orienta-
tion. A method is worked out on results 
previous researches of the morfofunсtional 
state, physical capacity and features of ad-
aptation to physical loads of persons with 
cardiovascular diseases risk’s factors. A 
method is based on the results of the ve-
loergometric testing without the use of the 
maximal loading. It is shown that the pre-
sented method allows to individualize the 
level of maximum-possible physical loads 
and determine the orientation of athletic-
health employments depending on a pre-
vailing of cardiovascular risk’s factor.

Ключові слова:
велоергометрія, регламента-
ція, серцево-судинні захворю-
вання, спосіб, фактори ризику, 
фізичні навантаження.

велоэргометрия, регламентация, сердечно-
сосудистые заболевания, способ, факторы 
риска, физические нагрузки.

veloergometric, regulation, cardiovascu-
lar diseases, method, risk factors physical  
loads.

Вступ.1

Оптимальне використання засобів фізичної 
культури з метою покращення здоров’я передбачає 
урахування різноманітних факторів, що впливають 
на адаптацію до фізичних навантажень. Серед цих 
факторів важливе значення мають фактори ризику 
розвитку серцево-судинних захворювань [7], що 
пояснює значну увагу науковців до проблеми їх 
корекції [4, 7, 9]. Велика кількість робіт у цій царині 
пояснюється не тільки можливістю профілактики 
і корекції факторів ризику серцево-судинних 
захворювань фізичними вправами, але також і 
перевагами немедикаментозного впливу на фактори 
ризику. Вивчення питання дозування фізичних 
навантажень у фізкультурно-оздоровчих заняттях 
для осіб з факторами ризику серцево-судинних 
захворювань виявило значну кількість досліджень і 
в Україні, і за кордоном [7, 8, 9]. Вивчались  вплив 
характеру фактора ризику на стан здоров’я людини, 
досліджувалась можливість корекції факторів ризику 
серцево-судинних захворювань фізичними вправами 
та інші  аспекти використання фізичних навантажень 
у фізкультурно-оздоровчих заняттях [7, 8, 9]. Але і 
досі залишається відкритою проблема доступного, 
інформативного та безпечного способу регламентації 
фізичних навантажень, що визначає актуальність 
представленої роботи.

Робота виконана за планом НДР Національного 
технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут».
© Бочкова Н.Л., 2011

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даної роботи є розробка способу 

дозування фізичних навантажень у фізкультурних 
заняттях оздоровчої спрямованості для осіб з 
факторами ризику серцево-судинних захворювань. 
Для досягнення мети роботи використовувались 
наступні методи : антропометричні, фізіологічні, 
функціональні проби з дозованим фізичним 
навантаженням. Визначались наступні показники: 
маса тіла, росто-ваговий показник, пондеральний 
індекс, надлишкова маса тіла (кг, у % від загальної 
маси), частота скорочень серця (ЧСС), артеріальний 
тиск систолічний (АТсист.) та діастолічний (АТдіаст) 
у стані спокою та на ступенях навантаження, 
подвійний добуток (ПД), хвилинний об’єм дихання 
(ХОД), частота дихання (ЧД), дихальний об’єм (ДО), 
процент споживання кисню (%О2), споживання 
кисню (VO2), рівень фізичної працездатності 
(PWC). Були обстежені особи з такими факторами 
ризику серцево-судинних захворювань: артеріальна 
гіпертензія, надлишкова маса тіла, другий зрілий 
вік, гіперхолестеринемія [1, 2, 4, 5, 6]. В осіб з 
артеріальною гіпертензією АТсист. ≥160 мм. рт. ст., 
АТдіаст ≥ 95 мм. рт. ст.; до осіб другого зрілого віку 
відносяться чоловіки 40-59 років, жінки 35-54 років; 
як фактори ризику серцево-судинних захворювань 
враховувались  перевищення належної маси тіла 
на 30% та величина індексу атерогенності більше 
6 умовних одиниць (за визначенням Всесвітньої 
Організації Охорони Здоров’я, ВООЗ)  [8].
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Згідно мети роботи були поставлені завдання до-
слідження:

описати розроблений спосіб регламентації фізичних • 
навантажень за результатами двоступеневої велоер-
гометричної проби;
надати функціональну характеристику запропоно-• 
ваному способові регламентації фізичних наван-
тажень за результатами двоступеневої велоергоме-
тричної проби.

Результати дослідження.
Сутність способу полягає у виконанні на велоерго-

метрі двох ступенів навантаження – 25 і 50 Вт з темпом 
педалювання 60 об/ хв. Тривалість кожного ступеня на-
вантаження  4 хвилини. До виконання проби та на чет-
вертій хвилині кожного навантаження визначаються 
ЧСС,  АТсист, АТдіаст.. Результати заносяться на шкали з 
поділками 1 см, розташованими під кутом 600  (рис. 1).  

На лівій горизонтальній шкалі зазначаються зна-
чення ЧСС, отримані на ступені навантаження 25 Вт. 
На наступній  за годинниковою стрілкою шкалі – зна-
чення ЧСС на  ступені навантаження 50 Вт, на наступ-
ній – значення АТсист. на 50 Вт. На горизонтальній пра-
вій шкалі зазначаються значення АТсист, отримані на 
ступені навантаження 25 Вт. На нижній правій шкалі 
зазначаються значення АТсист. у стані спокою, на ниж-
ній лівій – значення ЧСС у стані спокою. 

Ці показники гемодинаміки (ЧСС та АТсист.) віді-
брані з числа функціональних показників, що аналізу-
вались, у зв’язку з простотою їх визначення і достат-

ньою інформативністю. 
Результати, що отримані при велоергометрично-

му тестуванні, відкладаються на відповідних шкалах 
і точки з’єднують. При з’єднанні точок утворюється 
шестикутник. Вимірюється периметр шестикутника. 
З метою прогнозування максимальної фізичної пра-
цездатності за величиною периметра шестикутника 
створено рівняння регресії (1). 

Максимальна потужність роботи визначається на-
ступною формулою:

PWCмакс. (Вт) = 269,1 – 5,1. Х   (1)
де PWCмакс. – потужність роботи, що прогнозується, Вт;

Х – величина периметра шестикутника, см.
З використанням формули 1 укладена таблиця орі-

єнтовних значень максимальної фізичної працездат-
ності та її енергетичного рівня в залежності від пери-
метра шестикутника (табл.1).

Розроблений спосіб дозволяє індивідуалізувати 
рівень гранично-допустимих (толерантних) фізич-
них навантажень у фізкультурно-оздоровчих заняттях 
в залежності від вихідного функціонального стану, 
функціональних резервів і особливостей адаптації 
до фізичних навантажень осіб з факторами ризику 
серцево-судинних захворювань. 

Форма шестикутника також може бути викорис-
тана при визначенні спрямованості фізкультурно-
оздоровчих занять в залежності від характеру пе-
реважаючого фактора ризику серцево-судинних 
захворювань. 

ЧСС 50 Вт  АТсист.50Вт  

180  140  

170  130  

160  120  

150  110  

100  140  

90  130  

80  120  

70  110  АТсист.25 Вт  ЧСС 25 Вт  
60   100  

100110  60  120 130     140   150    160    170  180  140  70  80  110  130  90  100  120  
110  70  

80  120 
130  

90  

100  140 
150  

110  

120  160  

170  130  

180  140  
АТсист.спок.  ЧСС спок.  

Рис. 1.Кліше для оцінки результатів двоступеневого велоергометричного тесту
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Таблиця 1
Величини периметра шестикутника, максимальна фізична працездатність  

та інтенсивність гранично-припустимих і тренувальних навантажень  
в заняттях оздоровчої спрямованості в осіб з факторами ризику серцево-судинних захворювань

Периметр шестикутника PWCмакс. , Вт
Інтенсивність навантажень, МЕТ

Гранично-припустимі Тренувальні
≤15 192 ≥10 ≥7,5
15,1-18 192,5-176 9,25-10,0 7,0-7,5
18,1-21 176,5-161 8,50-9,24 6,5-6,9
21,1-24 161,5-145 7,75-8,49 6,0-6,4
24,1-27 145,5-130 7,0-7,74 5,5-5,9
27,1-30 130,5-115 6,25-6,99 5,0-5,4
30,1-33 116,5-99 5,50-6,24 4,5-4,9
33,1-36 99,5-84 4,75-5,49 4,0-4,4
36,1-39 84,5-69 4,0-4,74 3,5-3,9
39,1-42 69,5-53 3,25-3,99 3,0-3,4
≥42,0 ≤53 ≤3,25 ≤2,5

Так, в осіб з артеріальною гіпертензією визначена  
гіпертензивна реакція на навантаження –неадекватне 
збільшення артеріального тиску (забезпечення наван-
таження тільки за рахунок збільшення артеріального 
тиску, хоча в нормі достатнє кровопостачання м’язів, 
що працюють, досягається адекватним збільшенням і 
артеріального тиску, і ЧСС) [2, 3]. Тому отриманий у 
результаті запропонованого нами способу тестування 
шестикутник буде зміщений управо та уверх через не-
адекватно великі значення артеріального систолічного 
тиску. В осіб з надлишковою масою тіла більше 30% 
від належної величини при проведенні тестування від-
мічено неадекватне збільшення частоти серцевих ско-
рочень на тлі збільшення артеріального систолічного 
тиску [5], тому у цьому випадку шестикутник зміще-
ний уліво та уверх. В осіб другого зрілого віку шести-
кутник витягнутий рівномірно уверх (навантаження 
забезпечується збільшенням і артеріального тиску, 
і ЧСС) [6]. В осіб з гіперхолестеринемією малюнок 
шестикутника зміщений декілька уліво та уверх, але 
це зміщення менше, ніж в осіб з надлишковою масою 
тіла [1].  

Висновки.
1. Запропонований спосіб регламентації фізичних наванта-

жень за результатами двоступеневої велоергометричної 
проби дозволяє визначати рівні толерантних (гранично-
припустимих для  осіб з факторами  ризику розвит-
ку серцево-судинних захворювань) навантажень у 
фізкультурно-оздоровчих заняттях.

2. Запропонована двоступенева велоергометрич-
на проба дозволяє індивідуалізувати рівень толе-
рантних фізичних навантажень у фізкультурно-
оздоровчих заняттях в залежності від вихідного 
функціонального стану, функціональних резервів і 
особливостей адаптації до фізичних навантажень 
осіб з факторами ризику серцево-судинних захво-
рювань. 

3. Описаний спосіб дозволяє при тестуванні уникнути 
максимальних навантажень, тому особливо акту-
альний для регламентації фізичних навантажень в 
осіб з факторами ризику серцево-судинних захво-
рювань.

3. Спосіб регламентації фізичних навантажень за 
результатами двоступеневої велоергометричної 

проби в осіб з різним характером та ступенем 
виявленості факторів ризику серцево-судинних за-
хворювань, що пропонується, дозволяє не тільки 
індивідуалізувати рівні фізичних навантажень, але і 
визначати спрямованість фізкультурно-оздоровчих 
занять в залежності від характеру фактора ризику 
серцево-судинних захворювань, що переважає.
Подальші дослідження планується проводити у 

напрямку оцінки інформативності запропонованого 
способу регламентації фізичних навантажень за ре-
зультатами двоступеневої велоергометричної проби 
в осіб з різним характером та ступенем виявленості 
факторів ризику серцево-судинних захворювань.  
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Методологічні основи фізичної реабілітації  
хворих на інтермітуючу бронхіальну астму

Григус І.М.1, Прусік Кристоф2 , Прусік Катерина2, Хагнер-Деренговська Магдалена3
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Академія фізичного виховання і спорту в Гданську2, Польща 
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Анотації:
Метою дослідження було підвищити 
ефективність фізичної реабілітації 
хворих на інтермітуючу бронхіальну 
астму в період загострення шля-
хом застосування патогенетично 
обґрунтованих режимів фізичної 
активності та комплексу фізичних 
лікувальних чинників. Прове-
дено обстеження 70 хворих на 
інтермітуючу бронхіальну астму в 
стадії загострення. В стаціонарі за-
пропонована спеціальна програма 
фізичної реабілітації, що включає 
модифіковані методи лікувальної 
фізичної культури, фізіотерапевтичні 
засоби. Застосування фізичної 
реабілітації призводило до ско-
рочення приступного періоду за-
хворювання, суттєво покращувало 
фізичну працездатність хворих. У 
всіх випадках застосування програ-
ми фізичної реабілітації досягався 
повний контроль перебігу захворю-
вання, суттєво покращувалась якість 
життя хворих, що не наступало при 
лікуванні хворих лише лікарськими 
препаратами.

Григус И.М., Прусик Кристоф, Прусик 
Екатерина, Хагнер-Деренговська Магдалена. 
Методологические основы физической ре-
абилитации больных на интермитирующую 
бронхиальную астму. Целью исследования 
было повысить эффективность физической 
реабилитации больных интермитирующей 
бронхиальной астмой в период обострения 
путем применения патогенетически обосно-
ванных режимов физической активности и 
комплекса физических лечебных факторов. 
Обследовано 70 больных с интермитирующей 
бронхиальной астмой в стадии обострения. В 
стационаре проводится конкретная програм-
ма физической реабилитации, включающий 
модифицированные методы лечебной физи-
ческой культуры, физиотерапевтические сред-
ства. Применение физической реабилитации 
приводило к сокращению приступного перио-
да заболевания, существенно улучшало физи-
ческую работоспособность больных. Во всех 
случаях применения программы физической 
реабилитации достигался полный контроль 
течения заболевания, существенно улучша-
лась качество жизни больных, не наступало 
при лечении больных только лекарственными 
препаратами.

Grigus I.M., Prusik Krzysztof, Pru-
sik Katarzyna, Hagner-Derengow-
ska Magdalena.. Methodological 
foundations for physical rehabili-
tation of patients on intermittent 
asthma. The aim was to improve the 
physical rehabilitation of patients with 
intermittent bronchial asthma exacer-
bation by applying the pathogenetic 
modes of physical activity and a range 
of physical therapeutic factors. A total 
of 70 patients with intermittent asthma 
in the acute stage. In the hospital car-
ried out a specific program of physi-
cal rehabilitation, including the modi-
fied methods of therapeutic physical 
culture and physiotherapy facilities. 
The use of physical rehabilitation re-
sulted in a reduction of assault period 
of the disease, significantly improved 
the physical performance of patients. 
In all cases of physical rehabilitation 
program achieved full control of the 
disease, significantly improves the 
quality of life of patients, did not oc-
cur in the treatment of patients with 
only medicines.

Ключові слова:
бронхіальна астма, загострення, 
фізична реабілітація, контроль пе-
ребігу.

бронхиальная астма, обострение, физичес-
кая реабилитация, контроль хода.

asthma, exacerbation, physical reha-
bilitation, monitoring progress.

Вступ.1

Захворювання органів дихання є найбільш поши-
реною патологією внутрішніх органів. Особливе місце 
серед захворювань органів дихання належить бронхі-
альній астмі (БА). Так, за останнє століття кількість 
хворих на БА зросла від 0,1-1% до 4-15% від загаль-
ної чисельності населення. За даними Національного 
інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Янов-
ського в Україні на бронхіальну астму страждають 
2,5 млн. людей. На сучасному етапі спостерігається 
невпинне зростання захворюваності на БА в Україні, 
що мотивовано забрудненням довкілля, збільшенням 
алергізації населення, погіршенням генофонду нації. 
Все це дозволяє вважати БА важливою соціально-
медичною проблемою і вимагає удосконалення діа-
гностики, розробки і впровадження комплексних про-
грам профілактики, лікування і реабілітації [1, 6, 12].

Особливістю наукових поглядів у сфері медич-
них знань останніх років є прискорена зміна колиш-
ніх уявлень про підходи до лікування та реабілітації 
хворих на БА. Проблеми лікування БА знаходяться 
у центрі уваги численних міжнародних пульмоноло-
гічних форумів. Особливо вагомими у ракурсі дослі-
дження окресленої проблеми є щорічні конгреси Єв-
ропейського товариства (European Respiratory Society 
– ERS), яке створене у 1990 році і об’єднує фахівців 
з різних країн. Важливим завданням ERS є післяди-
пломна освіта спеціалістів, що здійснюється шляхом 
© Григус І.М., Прусік Кр., Прусік К.,  
     Хагнер-Деренговська М., 2011

проведення періодичних, високого рівня наукових 
конференцій, а також видання декількох фахових ча-
сописів – “European Respiratory Journal” та “European 
Respiratory Review” [3, 6, 9].

На сучасному етапі БА є однією з центральних 
проблем внутрішньої медицини, якій приділяють зна-
чну увагу як теоретики, так і клініцисти – терапевти, 
пульмонологи, алергологи, педіатри, реаніматологи, 
реабілітологи і навіть хірурги [8].

Незважаючи на те, що медикаментозна базис-
на терапія згідно з Міжнародним та Національним 
консенсусами чітко регламентована, багато питань, 
пов’язаних з профілактикою, реабілітацією та оздо-
ровленням пацієнтів із БА, залишаються недостатньо 
вивченими. Надто важливою проблемою, що вимагає 
до себе пильної уваги, є розроблення адекватних ме-
тодів відновлювального лікування з використанням 
природних і преформованих фізичних факторів з ура-
хуванням синдромно-патогенетичних принципів на 
основі загальнометодологічного підходу до реабіліта-
ції [4, 7]. Залишаються невизначеними патогенетичні 
підходи до призначення комплексу фізичних факто-
рів. Потребують подальшого вивчення індивідуальні 
реакції організму людини на вплив фізичних чинни-
ків з урахуванням функціонального та психологічного 
стану хворих на БА. 

Формування програм фізичної реабілітації у хво-
рих на БА можливе лише з урахуванням тяжкості пе-
ребігу захворювання. Застосування засобів фізичної 
реабілітації повинно також узгоджуватися з таким по-
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няттям як контроль перебігу БА. Поняття контролю 
БА введено для визначення можливих найкращих ре-
зультатів лікування, для відповіді на питання, як саме 
пацієнт повинен реагувати на призначену терапію. 

У реабілітаційних програмах на всіх етапах перед-
бачаються звертання до особистості хворого, поєд-
нання медичних, біологічних і психосоціальних форм 
лікувального впливу [5, 10, 13-15].

З огляду на вищесказане стає нагальною потреба 
розробки режимів фізичної активності хворих на БА в 
період загострення хвороби для їх застосування в ста-
ціонарних умовах.  

Робота виконана за планом НДР Міжнародного 
економіко – гуманітарного університету імені акаде-
міка Степана Дем’янчука.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – підвищити ефективність фізичної 

реабілітації хворих на інтермітуючу БА в період заго-
стрення шляхом застосування патогенетично обґрун-
тованих режимів фізичної активності та комплексу 
фізичних лікувальних чинників. 

Об’єкт дослідження – фізична реабілітація хво-
рих на інтермітуючу БА. 

Предмет дослідження – клінічний стан, функція 
зовнішнього дихання, фізична працездатність, якість 
життя хворих на інтермітуючу БА, ефекти застосову-
ваних програм фізичної реабілітації та лікування. 

Результати дослідження.
Дослідження проводилося на базі пульмонологіч-

ного відділення, відділення функціональної діагнос-
тики і відділення відновного лікування та нетрадицій-
ної медицини Рівненської обласної клінічної лікарні.

У дослідженні брали участь хворі на БА, що посту-
пали на лікування в стаціонар. Діагноз БА, тяжкість та 
фаза перебігу захворювання встановлювалися згідно 
критеріїв класифікації БА, затверджених МОЗ Украї-
ни (наказ МОЗ України № 128 від 19.03.2007 р.). 

Усі хворі поступили в стаціонар в фазі загострення 
різного ступеня вираженості. Термін лікування в ста-
ціонарі складав 14-21 день. Спостереження за кожним 
пацієнтом в умовах стаціонару проводилося не менше 
20 днів. Загальний термін спостереження за пацієн-
том складав 6 місяців.

Групи хворих формувалися за складом лікування 
та застосованих реабілітаційних заходів. Загалом було 
сформовано 3 групи хворих, які формувалися мето-
дом рандомізації і були порівняні за статтю та віком, 
що представлено в табл. 1. 

Всім хворим було проведено комплексне обсте-
ження в передбаченому для таких випадків об'ємі. Усі 
показники реєстрували перед початком та після завер-
шення програми фізичної реабілітації, окрім повтор-
ного опитування за опитувальником якості життя, яке 
реєструвалося через півроку після завершення фізич-
ної реабілітації. 

Клінічне обстеження хворих включало опитуван-
ня, огляд, виявлення фізикальних змін. 

Оцінка поточного стану хворих проведена за на-
ступними клінічними критеріями: 

кількість нападів ядухи за добу (НЯД); • 
кількість нападів ядухи за останній тиждень • 
(НЯТ);

вираженість задишки (ЗадВ) поза нападом ядухи за • 
5-бальною шкалою MRC (medical research council 
dyspnea scale); 
фізична активність в денний час (ФАДЧ);• 
тест контролю астми (Asthma Control Test  – АСТ).• 

Вираженість задишки трактували в балах 
наступним чином:

0 (ні) – задишка не турбує, за винятком дуже 
інтенсивного навантаження;

1 (легка) – задишка при швидкій ходьбі або при 
підйомі на невелике підвищення;

2 (середня) – задишка примушує хворого йти більш 
поволі в порівнянні з іншими людьми того ж віку, або 
з’являється необхідність робити зупинки при ходьбі в 
своєму темпі по рівній поверхні;

3 (важка) – задишка примушує хворого робити 
зупинки при ходьбі на відстань близько 100 м або 
через декілька хвилин ходьби по рівній поверхні;

4 (дуже важка) – задишка робить неможливим 
для хворого вихід за межі свого будинку або задишка 
з’являється при одяганні і роздяганні.

Фізична активність в денний час оцінювалася в 
балах і трактувалася як 0 – за відсутності обмежень, 
1 – при зниженні активності на фоні середнього 
фізичного навантаження, 2 – при зниженні активності 
при повсякденних побутових навантаженнях.

Тест контролю астми (АСТ) визначався 
за допомогою спеціального  опитувальника. 
Пацієнт відповідав на наступні п’ять питань, що 
характеризували ступінь контролю захворювання 
протягом останніх 4 тижнів (див. таблицю тесту).

Значення тесту контролю астми – це сума балів. 
Трактування тесту: 25 – повний контроль астми, 20-24 
– добрий контроль астми, менше 20 – астма не контр-
олюється.

Анамнез життя та хвороби. Опитуванням збира-
лися дані про особливості життя хворого, особливості 
розвитку захворювання та алергічні реакції.

З лабораторних методик використовували загаль-
ний аналіз крові і цитологічне дослідження мокроти. 

Функція зовнішнього дихання (ФЗД) оцінювала-
ся за даними спірографії, виконаної за допомогою спі-
роаналізатора „Spirosift 3000” фірми „Fucuda Denshi”, 
виробництва Японії. Спірографічні показники реє-
стрували з дотриманням необхідних вимог. Для аналі-
зу були відібрані 3 базові функціональні показники: 

– об'єм форсованого видиху за 1 секунду (ОФВ1); 
– життєва ємність легенів (ЖЄЛ);
– пікова об’ємна швидкість видиху (ПОШВ).
За допомогою спірометрії виконувався тест зво-

ротності бронхіальної обструкції (ЗБО). Для тесту 
використовувався сальбутамол в дозі 200 мкг в дозу-
ючому інгаляторі зі спейсером. Вимірювався ОФВ1 до 
(ОФВ1до) та через 15 хвилин після (ОФВ1після) вдихан-
ня сальбутамолу. ЗОБ визначалася за формулою:

ЗБО = {( ОФВ1після – ОФВ1до) / ОФВ1до} × 100 %.
Тест вважався позитивним при прирості ОФВ1 біль-

ше 15% порівняно з початковим значенням показника.
Методом пікфлоуметрії вимірювалась максималь-

на (пікова) швидкість повітря під час форсованого 
видиху (пікова швидкість видиху – ПШВ) після по-
вного вдиху. ПШВ вимірювали ранком відразу ж після 
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Таблиця 1
Групи хворих на інтермітуючу БА

Назва групи Кількість
хворих в групі

Характеристика групи за лікуванням та 
реабілітаційними заходами

Контрольна група з медикаментозним 
лікуванням 20 Тільки медикаментозне лікування

Контрольна група з традиційними методами 
ЛФК 22 Медикаментозне лікування + методи 

фізіотерапії + традиційна ЛФК 

Основна група з модифікованими методами 
ЛФК 28 Медикаментозне лікування + методи 

фізіотерапії + оригінальна програма ФР

Тест контролю астми

Питання Відповіді  і  оцінка в балах

Питання 1. Скільки часу  Ваша 
астма заважала Вам на роботі, 
під час навчання або вдома за 
останні 4 тижні?   

Весь час – 1
Велику части-

ну
часу  – 2

Певний час – 3
Зовсім неба-

гато 
часу – 4

Зовсім не за-
важала – 5

Питання 2. Як часто у Вас була 
задишка за останні 4 тижні? 

Частіше чим 1 
раз на день – 1

Один раз в 
день – 2

Від 3 до 6 разів 
в тиждень – 3

Один або двічі 
в тиждень – 4

Зовсім не тур-
бувала – 5

Питання 3. Як часто симптоми 
астми (хрипи, кашель, задиш-
ка, утруднення в грудях або 
біль) примушували Вас про-
кидатися вночі або рано вранці 
за останні 4 тижні?

Чотири або 
більше разів в 
тиждень – 1

Два або три 
рази в тиждень 

– 2

Один раз в 
тиждень – 3

Один або двічі 
за цей період 

– 4

Нічних 
симптомів 

не було 
взагалі – 5

Питання 4. Як часто Ви ви-
користовували інгалятор або 
ліки через небулайзер (такі 
як, наприклад, сальбутамол, 
беротек) для термінового по-
легшення симптомів за останні 
4 тижні?  

Три рази 
на день або 
частіше – 1

Один або двічі 
в день – 2

Два або три 
рази в тиждень 

– 3

Один раз в 
тиждень або 

рідше – 4

Зовсім не ви-
користали – 5

Питання 5. Як Ви оцінюєте 
контроль Вашої астми за 
останні 4 тижні?

Зовсім не 
контролюється 

– 1

Контроль по-
ганий – 2

Частково 
контролюється 

– 3

Контроль хо-
роший – 4

Контроль по-
вний – 5

Таблиця 2
Співвідношення між потужністю роботи і величиною споживання кисню

Потужність роботи, Вт Споживання кисню, л/хв
83 2,62
100 2,66
117 2,72
133 2,82
150 2,97
167 3,15
183 3,38
200 3,60
217 3,88
233 4,13
250 4,37
267 4,62
283 4,83
300 5,16
317 5,19
333 5,32
350 5,43
367 5,57
383 5,66
400 5,72
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сну і ввечері перед сном, якщо в хворого мав місце 
приступ ядухи, то відразу ж після нього. Важливою 
діагностичною ознакою є різниця між ранковими і ве-
чірніми значеннями ПШВ, що позначається як добове 
коливання цього показника  (ПШВдк). При адекватно 
проведеному лікуванні і реабілітації ранкові і вечірні 
значення майже однакові, при погано контрольованій 
астмі ці показники сильно відрізняються. Нормаль-
ний графік ПШВ повинен бути майже прямим. Як 
нормальне значення брали усереднений, найкращий 
показник, отриманий у період  ремісії чи в період най-
кращого стабільного стану хворого. Показник ПШВ 
реєструється шкалою пікфлоуметра (л/хв., ум. од).

Для розрахунку ПШВдк брали найкращі ранкові 
(ПШВран) та вечірні (ПШВвеч) і обчисляли за формулою:

ПШВдк =  {(ПШВвеч – ПШВран) /  
1/2 × (ПШВвеч + ПШВран)} × 100%.

Чим більше значення ПШВдк, тим нижче контр-
оль за станом пацієнта, тим важче у нього перебігало 
захворювання.

Оцінка фізичної працездатності. Провідним по-
казником функціонального стану організму є загальна 
фізична працездатність, або готовність виконувати фі-
зичну роботу. Загальна фізична працездатність пропо-
рційна кількості механічної роботи, що індивід здат-
ний виконувати довгостроково й з досить високою 
інтенсивністю, і значною мірою, залежить від продук-
тивності системи транспорту кисню. Висока працез-
датність служить показником стабільного здоров'я, і 
навпаки, низькі її значення розглядаються як фактор 
ризику для здоров'я. Як правило, висока фізична пра-
цездатність пов'язана з більш високою руховою актив-
ністю й більш низькою захворюваністю.

У наш час у поняття «фізична працездатність» різ-
ні автори вкладають різний зміст. Однак, основний 
зміст кожного з формулювань зводиться до потенцій-
ної можливості людини виконати максимум фізично-
го зусилля. 

Ми оцінювали фізичну працездатність хворих на 
БА шляхом визначення індивідуальної толерантності 
до фізичного навантаження методом велоергометрії. 
Для цього проводили субмаксимальний велоергоме-

тричний тест: початкове навантаження відповідало 
25-50 Вт із його подальшим поступовим збільшенням 
на 25-50 Вт, тривалість кожного щабля навантаження й 
інтервалів відпочинку між щаблями – 4-5 хвилин [10]. 

Результатом велоергометричного тестування була 
величина виконаної роботи (потужність), виражена у 
ватах. Далі зміряна потужність роботи переводилася у 
величину споживання кисню відповідно до табл. 2.

На завершення, отримане фактичне максимальне 
споживання кисню зіставляли з належною величиною 
(табл. 3) і визначали рівень фізичної працездатності у 
відсотках від належного максимального споживання 
кисню (НМСК). 

Оцінку фізичних можливостей також проводили 
методом непрямої оцінки працездатності за допомо-
гою 6-ти хвилинного крокового тесту (6ХКТ) та функ-
ціональної проби Руф’є. 

6ХКТ  проводився за 30 хвилин до або через 2 
години після їди. Пацієнти були одягнені в спортив-
ну форму. Тест передбачав вимірювання дистанції, 
яку хворий пройшов за 6 хвилин в помірному темпі. 
Отримана відстань зіставлялася з належною величи-
ною, яка обчислювалася за формулою:

6ХКТ (чол) = (7.57 × зріст,см) – (5.02 × вік)  
– (1.76 × вага,кг) – 309;

6ХКТ (жін) = (2.11 × зріст,см) – (5.78 × вік)  
– (2.29 × вага,кг) + 667.

Підсумковий результат тесту виражали у відсотках 
від належної величини (НВ).

Проба Руф’є   ґрунтується  на обліку величини 
пульсу, зафіксованої на різних етапах відновлення піс-
ля відносно невеликих навантажень. Із цією метою ви-
користовують 30 присідань за 45 сек або 3-хвилинний 
степ-тест. Пульс визначають після 5 хв відпочинку в 
положенні лежачи (при тесті – сидячи) за 15 сек до 
навантаження, у перші й останні 15 сек, починаючи 
з 1-ї хвилини відновлення (результат множать на 4). 
Для оцінки працездатності за наведеною нижче фор-
мулою розраховують індекс Руф’є (РуфІ):

Індекс Руф’є =  ((П1+П2+П3)-200) / 10,
де П1 – вихідний пульс; П2 – відразу після навантажен-
ня і П3 – наприкінці 1-ї хвилини відновлення.

Таблиця 3
Належні величини максимального споживання кисню (л/хв)

Вік М а с а   т і л а , к г
45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Чоловіки
20-24 2,70 2,84 2,98 3,11 3,25 3,35 3,47 3,60 3,71 3,83 3,96
25-29 2,47 2,60 2,73 2,85 2,98 3,08 3,19 3,31 3,41 3,52 3,65
30-34 2,29 2,41 2,53 2,64 2,77 2,86 2,97 3,08 3,18 3,28 3,40
35-39 2,14 2,26 2,38 2,48 2,60 2,69 2,78 2,89 2,99 3,09 3,20
40-44 2,02 2,13 2,24 2,34 2,45 2,54 2,63 2,74 2,83 2,92 3,03
45-49 1,92 2,02 2,13 2,23 2,33 2,41 2,50 2,60 2,69 2,78 2,88
50-54 1,83 1,93 2,03 2,12 2,23 2,31 2,39 2,49 2,57 2,66 2,76
55-59 1,75 1,85 1,95 2,94 2,14 2,21 2,29 2,39 2,47 2,55 2,65

Жінки
20-24 2,32 2,46 2,58 2,71 2,82 2,94 3,05 3,15 3,26 3,36
25-29 2,15 2,27 2,39 2,50 2,61 2,72 2,82 2,92 3,01 3,11
30-34 2,01 2,13 2,24 2,34 2,44 2,54 2,63 2,72 2,81 2,90
35-39 1,90 2,01 2,11 2,20 2,30 2,39 2,48 2,57 2,65 2,73
40-44 1,80 1,90 2,00 2,09 2,18 2,27 2,35 2,43 2,51 2,59
45-49 1,72 1,81 1,90 1,99 2,08 2,16 2,24 2,32 2,39 2,47
50-54 1,64 1,74 1,82 1,91 1,99 2,07 2,14 2,22 2,29 2,36
55-59 1,58 1,67 1,75 1,83 1,91 1,99 2,06 2,13 2,20 2,27
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Якщо РуфІ становив менше 3, то фізичну працез-
датність оцінювали як високу, 4-6 – добру, 7-10 – серед-
ню, 10-15 – задовільну, 15 і більше – погану (низьку).

Методи оцінки фізичного здоров’я. За допомогою 
функціональних проб ми оцінювали загальний стан 
організму хворих на БА, стан окремих систем та їх ре-
зервні можливості, особливості адаптації різних сис-
тем до фізичних навантажень. Для цього використані 
індекс маси тіла (МасІ), життєвий індекс (ЖитІ), сило-
вий індекс (СилІ), індекс Робінсона (РобІ), проба Мар-
тіне та індекс Скібінскі (СкіІ). МасІ, ЖитІ, СилІ, проба 
Мартіне та РобІ використані для загальної оцінки рівня 
фізичного здоров’я (ЗОФЗ) за Апанасенком Г.Л.

Загальна оцінка рівня фізичного здоров’я за Апана-
сенком Г.Л. [2]. Ця методика призначена для загальної 
оцінки фізичного здоров'я, виміряється кількісно ба-
лами і дозволяє розподілити всіх практично здорових 
осіб на 5 рівнів здоров'я, що відповідають певному 
рівню аеробного енергопотенціалу. Є закономірність 
того, що чим вище рівень фізичного здоров'я, тим рід-
ше виявляються ознаки хронічних неінфекційних за-
хворювань. 

Для оцінки рівня фізичного здоров'я за методом 
Апанасенка Г. Л. вимірювали такі показники в стані 
спокою: життєва ємність легенів (ЖЄЛ), частота сер-
цевих скорочень (ЧСС), артеріальний тиск (АТ), маса 
тіла, довжина тіла, динамометрія кисті. 

На підставі отриманих даних розраховуються на-
ступні індекси: 

Масовий індекс: 
(маса тіла, кг)/(зріст, см)2.

Життєвий індекс: 
(ЖЄЛ, мл)/(маса тіла, кг).

Силовий індекс: 
(сила кисті, кг)/(маса тіла, кг).

Індекс Робінсона: 
{[(ЧССспок, уд/хв)(АТсист.)]/100} ум.од.

Проба Мартіне, або час відновлення ЧСС після 20 
присідань за 30 сек. Функціональна проба Мартіне – 
це виконання 20 присідань за 30 секунд. Вона викону-
ється в такий спосіб: 

1) Після 3-4 хв. відпочинку в положенні сидячи ви-
пробуваний вимірює ЧСС за 10 с., помноживши потім 
отримане число на цифру шість. 

2) Виконується 20 присідань за 30 секунд, тобто в 
темпі одне присідання за 1,5 секунди. 

3) Відразу після виконаного навантаження вимі-
ряється ЧСС за 6 секунд у положенні стоячи. Потім 
отримане число множиться на десять. 

4) Випробуваний по 10-секундних відрізках часу 
протягом 3-х хвилин вимірює частоту пульсу. Фіксу-
ється (у хвилинах і секундах) момент, коли пульс став 
дорівнювати вихідному рівню. Множачи підраховану 
кількість ударів на цифру шість, обстежуваний одер-
жує кількість серцевих скорочень за одну хвилину. 

Отримані результати за всіма перерахованими 
вище показниками оцінюються в балах по відповід-
них таблицях та записуються до зведеного протоколу 
результатів. Підсумовуючи бали по всіх п'яти показ-
никах і зіставляючи їх зі шкалою, визначається рівень 
фізичного здоров'я випробуваного – низький (1), ниж-
че середнього (2), середній (3), вище за середній (4), 

високий (5).
Індекс Скібінскі (СкібІ). За допомогою цього ін-

дексу можна одночасно оцінити функцію дихальної 
і серцево-судинної систем. Індекс використовується 
для опосередкованого визначення стану забезпечення 
організму киснем. З апаратури необхідні спірометр і 
секундомір.

Проведення тесту. У досліджуваного визначають 
ЖЄЛ. Потім, після відпочинку 1-2 хв., визначають 
ЧСС у положенні сидячи. Далі робиться три глибоких 
вдихи – видих, потім максимально глибокий вдих і за-
тримується дихання на максимально можливий час. 
Фіксується час інспіраторної затримки (сек).

Після цього він виконує пробу із затримкою дихан-
ня на вдиху. Визначення індексу проводиться за такою 
формулою:

СкібІ = (ЖЄЛ, мл*ЗД,с)/(ЧСС, уд*хв.-1).
де: СкібІ – індекс Скібінскі; ЗД – затримка дихання.

Оцінка функціонального стану: < 5 – дуже погано,  
5-10 – незадовільно, 10-30 – задовільно, 30-60 – добре 
і > 60 – дуже добре.

Стан серцево-судинної системи оцінювався ме-
тодом електрокардіографії (ЕКГ).

Оцінка якості життя хворих на БА. Якість жит-
тя (ЯЖ) – це суб'єктивний показник, що поєднує в 
собі компоненти фізичного, психічного, соціального 
здоров'я хворої людини. ВООЗ рекомендує визна-
чати ЯЖ як індивідуальне співвідношення свого по-
ложення в житті суспільства з можливостями індиві-
дуума. Іншими словами – це об’єктивний показник 
суб’єктивних оцінок, що охоплює широке коло кри-
теріїв. Рівень ЯЖ залежить від стану здоров’я, пси-
хологічного статусу, рівня незалежності, суспільного 
положення, факторів навколишнього середовища і 
особистих уявлень людини. 

В нашому досліджені для вивчення ЯЖ і загально-
го стану здоров’я хворих на БА застосована українська 
версія (за науковою редакцією д.мед.н. С.В. Пхіденка) 
опитувальника ЯЖ Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗЯЖ-100). Цей опитувальник відповідає 
всім міжнародним вимогам до подібних опитувальни-
ків, а саме він універсальний, бо охоплює всі параме-
три здоров’я. Опитувальник включає 100 запитань, по 
4 запитання для кожної із 24 субсфер, а також 4 «гло-
бальних запитання» для оцінки загальної ЯЖ і стану 
здоров'я. Вивчалися показники фізичної, психологіч-
ної, рівня незалежності, соціальних стосунків, навко-
лишнього середовища і духовної сфери [11]. 

Фізична сфера включала такі параметри, як «біль і 
дискомфорт», «життєва активність, енергія і стомлен-
ня», «сон і відпочинок»; психологічна сфера – «по-
зитивні почуття», «мислення, навчання і пізнання», 
«самооцінка», «образ тіла і зовнішність», «негативні 
почуття»; сфера «Рівень незалежності» – «мобіль-
ність, здатність пересуватися», «здатність виконувати 
повсякденні справи», «залежність від медикаментів і 
лікування», «працездатність (здатність до роботи)»; 
сфера «Соціальні стосунки» – «особисті взаємосто-
сунки», «соціальна підтримка», «сексуальна актив-
ність»; сфера «Навколишнє середовище» – «фізична 
безпека і захищеність», «домашнє оточення», «фі-
нансові ресурси», «медична і соціальна допомога», 
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«можливість отримання нової інформації і навичок», 
«можливість для відпочинку/дозвілля», «навколишнє 
фізичне середовище», «транспорт»; духовна сфера – 
«духовність, релігія, переконання».  

Значення показників загальної ЯЖ і стану здоров'я, 
сфер та субсфер вимірювались кількісно в балах – чим 
нижче значення показника, тим гірша ЯЖ за цим по-
казником. Градації показників ЯЖ були такими: 

повна задоволеність ЯЖ і станом здоров‘я 20-16 балів;• 
відносна задоволеність ЯЖ і станом здоров‘я 9-15 • 
балів;
незадоволеність ЯЖ і станом здоров‘я 4-8 балів.• 

За наведеним опитувальником у 40 здорових осіб, 
які були порівняні за статтю та віком з вибіркою хво-
рих на БА, проведено оцінка ЯЖ і встановлені такі 
значення узагальнених його параметрів:

Параметри ЯЖ Значення 
(бал)

G1. Сфера І. Фізична сфера, бал 18.23±0.34
G2. Сфера ІІ. Психологічна сфера, бал 17.31±0.28
G3. Сфера ІІІ. Рівень незалежності, бал 16.04±0.25
G4. Сфера ІV. Соціальні стосунки, бал 16.64±0.32
G5. Сфера V. Навколишнє середовище, 
бал 17.16±0.30
G6. Сфера VІ. Духовна сфера, бал 18.95±0.21
G. Загальна ЯЖ і стан здоров’я, бал 94.65±2.12

Інтермітуюча БА характеризується тим, що симп-
томи (епізоди кашлю, свистячого дихання, задишки) 
короткотривалі, виникають рідше 1 разу на тиждень 
протягом не менше як 3 місяців; короткотривалі заго-
стрення; нічні симптоми виникають не частіше 2 ра-
зів на місяць. Відсутність симптомів, нормальні зна-
чення показників ФЗД між загостреннями: ОФВ1 або 
ПОШВ ≥ 80% від належних; добові коливання ПОШВ 
або ОФВ1 < 20%. 

Лікування хворих на інтермітуючу БА проводи-
лося у Рівненській обласній клінічній лікарні. Термін 
лікування кожного хворого складав 19-20 днів. Якщо 
пацієнт виписувався раніше, то він продовжував ви-
конувати програму фізичної реабілітації в повному 
об’ємі і проходив обстеження в умовах стаціонару.

Медикаментозне лікування всіх хворих проводи-
лося згідно наказам МОЗ України № 499 від 28.10.2003 
р.  і  № 128  від 19.03.2007 р. Усім хворим на БА було 
рекомендовано базове лікування з обов'язковим при-
йомом інгаляційних глюкокортикостероїдів і бета2-
агоністів пролонгованої дії.

Фізіотерапія. Додатково до базового лікарського 
лікування хворим контрольної групи з традиційними 
методами ЛФК та основної групи призначали методи 
фізіотерапії. Для загальнобіологічного впливу і з метою 
підвищення захисних властивостей організму в реабі-
літаційний комплекс включали ультрафіолетове опро-
мінювання (УФО) на область грудної клітки, для специ-
фічної дії на органи дихання – галоаерозольтерапію. 

Методика виконання УФО. Опромінення грудної 
клітки проводили по 5-ти ділянках. Перша і друга ділян-
ки – половина задньої поверхні грудної клітки (права чи 
ліва), третя і четверта ділянка – бокові поверхні грудної 
клітки, п’ята ділянка – передня поверхня грудної клітки 
справа. В один день опромінювали тільки одну ділянку. 
Кожне поле опромінювали 3 рази (на курс 15 процедур). 

Курсова доза опромінювання при інтермітуючій БА 
складала 4 біодози. Процедури виконувались кожного 
дня. УФО здійснювалось апаратом ОРК-21. 

Методика галоаерозольтерапії. Сеанси галоаеро-
зольтерапії проводили у спеціально облаштованому 
приміщенні – камері штучного мікроклімату (УСА-1). 
Штучна камера розташована у підземному приміщен-
ні на глибині 4 метрів і була обладнана апаратом для 
перетворення хлориду натрію на дисперсний аерозоль 
з подальшою подачею його безпосередньо до камери, 
де знаходяться хворі. Камера призначена для групово-
го лікування одночасно 4-10 хворих. 

Стіна і підлога камери вкриті хлоридом натрію. 
Повітря до камери надходить через галогенератор, в 
блоці якого потік повітря проходить через скляний 
стакан з хлоридом натрію, створюючи “киплячий 
шар” – хаотичний рух кристалів у повітряному пото-
ці, яким дихають хворі. Діючим фактором галотерапії 
був сухий високодисперсний аерозоль хлориду на-
трію, 80% частин якого мають розміри менше 5 мкм. 
Концентрація його складає 5-15 мг/м3. Температура в 
штучній камері відповідала 22-24°С.

Курс галоаерозольтерапії передбачав:
підготовчий період – 1-2 дні, протягом якого хворі • 
проходили інструктаж з техніки безпеки та методи-
ки проведення процедури;
період адаптації до лікувального галоаерозолю та мі-• 
кроклімату камери – 2-3 дні, упродовж яких щоденно 
відбувалося поступове наростання тривалості проце-
дур від 15 до 60 хвилин (15, 30, 45 та 60 хв.);
основний лікувальний період, який передбачав що-• 
денні, крім неділі, сеанси галоаерозольтерапії, су-
марною тривалістю 60 хв.

У другій половині лікування сеанси проводилися 
двічі на день. Загалом курс лікування складався з 20-
22 сеансів. 

Лікувальна фізична культура. Додатково до ба-
зового лікарського лікування хворим контрольної гру-
пи, що включали методи  ЛФК, призначали лікуваль-
ний масаж та ЛГ за класичними методиками.

Програма фізичної реабілітації хворих на інтер-
мітуючу БА мала комплексний підхід, індивідуальну 
направленість, враховувала фізичну працездатність та 
рівень рухових можливостей, якість життя хворих. На 
цьому етапі дослідження була доведена ефективність 
запропонованої програми фізичної реабілітації хво-
рих на інтермітуючу БА.

Моніторинг реабілітаційного процесу проводився 
методом поточного та етапного контролю, що забез-
печувало адекватне розширення режиму та інтенсифі-
кацію фізичного навантаження кожного пацієнта. Пер-
ший рівень поточного контролю за процесом фізичної 
реабілітації включав найбільш доступні і одночасно до-
сить інформативні клінічні дослідження (опитування, 
огляд, пальпація, перкусія, аускультація, пікфлоуметрія 
та ін.), які дозволяли проаналізувати як динаміку окре-
мих симптомів, синдромів хвороби, так і в цілому пе-
ребіг захворювання. Другий рівень контролю складали 
інструментальні методи, зокрема, комп’ютерна спіро-
графія, електрокардіографія та пікфлоуметрія. Особли-
ве значення при проведенні фізичної реабілітації мала 
оцінка толерантності до фізичного навантаження, яка 
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проводилася за допомогою велоергометрії. 
Хворим основної групи в програми фізичної реа-

білітації включали РГГ та оригінальні методики ЛФК 
– модифікований лікувальний комбінований масаж, 
модифіковану ЛГ, дозовану ходьбу по сходах,  дозо-
вану ходьбу по прямій місцевості та спеціальні мані-
пуляційні фізичні втручання. В табл. 4 наведено склад 
лікування і програм фізичної реабілітації для кожної 
групи хворих.

Для статистичного опису вибірок використані стан-
дартні методи оцінки варіаційних рядів. При цьому ви-
значали середнє арифметичне (M), стандартне відхи-
лення (S) і помилку середньої арифметичної (m). Тип 
розподілу параметрів у варіаційному ряді встановлюва-
ли по критерію Шапіро-Уїлка. Значущість відмінностей 
між вибірками оцінювали за допомогою параметричних 
(t-критерій Ст’юдента) і непараметричних (Т-критерій 
Вілкоксона, U-критерій Манна-Уїтні) методів для залеж-
них і незалежних вибірок. Відмінності між відносними 
частотами встановлювали по t-критерію Ст’юдента і 
критерію відповідності χ2. Критерієм достовірності оці-
нок служив рівень значущості з вказівкою вірогідності 
помилкової оцінки (р). Оцінка різниці середніх вважа-
лася значущою при р<0.05. Взаємозв'язок між ознаками  
був вивчений шляхом  визначення коефіцієнта Спірмена 
(ρ), для якого обчислювалася середня помилка  і оціню-
валася  його достовірність. 

При виконанні обчислень використані програмні про-
дукти Excel XP та STATISTICA 5.5 (фірма StatSoft, США).

Результати дослідження та їх обговорення.
Наслідки лікування та запропонованої фізичної 

реабілітації вивчені у 70 хворих на інтермітуючу БА. 
Контрольну групу з МЛ склали 20, контрольну групу 
з традиційними методами ЛФК – 22 і основну групу 
– 28 пацієнтів.

Зміни показників клінічного стану хворих під дією 
запропонованої програми фізичної реабілітації (ПФР) 
та інших варіантів лікування подані в табл. 5. По за-
вершенні лікування у всіх випадках зникли денні на-
пади ядухи. Також хворих основної групи зовсім не 
турбувала задишка, не було обмежень фізичної ден-
ної активності. Хворі двох контрольних груп після 
лікування частково відчували обмеженість фізичної 
денної активності. Через місяць лікування тижневі 
напади ядухи відновилися при застосуванні лікар-

ської терапії (0.36±1.16 рази на тиждень) та традицій-
них методів ЛФК (0.15±0.13 рази на тиждень), чого 
не сталося у хворих основної групи після виконання 
ПФР. Це свідчить про повний контроль перебігу БА 
при застосуванні ПФР (зростання АСТ з 17.41±0.35 
до 24.03±0.32 балів) та частковий його контроль при 
застосуванні лише лікарських препаратів (зростання 
АСТ з 16.94±0.54 до 19.31±0.43 балів) та традицій-
них методів ЛФК (зростання АСТ з 16.37±0.42 до 
20.30±0.37 балів). 

Значні позитивні зміни показників ФЗД сталися 
у хворих на інтермітуючу БА після проведення ПФР, 
про що свідчать дані табл. 6. Так, в основній групі 
ОФВ1 зріс з 76.13±3.33 до 89.83±3.21% (р<0.01), ЖЄЛ 
– з 79.52±3.23 до 93.83±3.05% (р<0.01) і ПОШВ – з 
77.27±3.41 до 91.1±3.32% (р<0.01). Статистично зна-
чущих змін цих показників у хворих двох контрольних 
груп, при порівняних вихідних значеннях, не сталося. 
Суттєві зміни відбулися і з показниками реактивності 
бронхів, які статистично значно зменшились після ре-
алізації ПФР: ЗБО з 16.58±2.15 до 9.21±2.22% (р<0.05), 
ПШВдк – з 19.36±2.06 до 9.00±2.11%  (р<0.01). Цьо-
го не сталося в контрольних групах: в контролі ЛФК 
ЗБО зменшилась з 16.12±2.88 до 11.26±2.52%, ПШВдк 
з 18.88±3.11 до 10.70±3.32%, в контролі МЛ – ЗБО 
зменшилась з 16.84±2.95 до 15.31±2.34%, ПШВдк – з 
19.95±2.98 до 13.3±2.62%.

Застосування ПФР призвело до нарощування 
функціональних можливостей хворих, що виразилося 
збільшенням функціональних проб (проби Штанге з 
36.46±1.16 до 54.69±1.05 сек (р<0.001) і проби Генчі з 
18.62±1.25 до 27.00±1.11 сек (р<0.001) та індексу Скі-
бінскі з 22.46±1.35 до 39.31±1.25 ум.од. (р<0.001). 

Подібні зміни сталися і у хворих контрольної гру-
пи з застосуванням традиційних методів ЛФК, у яких 
зареєстровано збільшення проби Штанге з 35.86±1.64 
до 46.62±1.42 сек (р<0.001), проби Генчі з 18.12±1.83 
до 23.19±1.26 сек (р<0.05) і індексу Скібінскі з 
20.95±1.72 до 32.47±1.77 ум.од. (р<0.001). 

Лікування лише лікарськими препаратами також 
призвело до деяких позитивних змін цих показників: 
індекс Скібінскі зріс з 21.34±1.93 до 28.81±1.58 ум.од. 
(р<0.01), проба Штанге – з 36.81±1.76 до 41.96±1.63 
сек (р<0.05).

У цілому можна відмітити, що у всіх хворих лі-

Таблиця 4
Склад лікування і програм фізичної реабілітації хворих на інтермітуючу БА

Група хворих Склад лікування і програми ФР
Контрольна група з медика-
ментозним лікуванням Медикаментозне лікування

Контрольна група з 
традиційними методами ЛФК 

Медикаментозне лікування.
Фізіотерапія: УФО грудної клітки,  галоаерозольтерапія.
ЛФК: лікувальний класичний масаж, традиційна ЛГ.

Основна група з 
модифікованими методами 
ЛФК 

Медикаментозне лікування.
Фізіотерапія: УФО грудної клітки,  галоаерозольтерапія.
ЛФК: модифікований лікувальний комбінований масаж, модифікована ЛГ, 
циклічні тренувальні вправи (дозована ходьба по сходах,  дозована ходьба по 
прямій місцевості), спеціальні маніпуляційні фізичні втручання.
Інші складові програми ФР.
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кування призвело до   нормалізації показників ФЗД. 
За індексом Скібінскі, який опосередковано визначає 
стан забезпечення організму киснем, виходить, що у 
хворих з застосуванням ПФР і традиційних методів 
ЛФК стан забезпечення організму киснем є добрим, 
а при застосуванні лише лікарських препаратів – за-
довільним.

Динаміка показників ФПЗ при лікуванні в стаці-
онарі хворих на інтермітуючу БА вивчена окремо у 
чоловіків і жінок. У чоловіків (табл. 7) після ПФР 
толерантність до фізичного навантаження зросла з 
105.4±5.44 до 163.5±5.16 Вт (р<0.001), що відпові-
дало зростанню НМСК з 57.41±3.81 до 87.23±3.37% 
(р<0.001). Ці хворі чоловіки за 6 хвилин стали прохо-
дити дистанцію довжиною 578.8±53.25 м (до лікуван-
ня – 402.8±55.14 м, р<0.05), що складало 90.68±4.22% 
від НВ (до лікування – 62.81±4.37%, р<0.001). Ін-
декс Руф’є у цих чоловіків знизився з 10.31±0.85 до 
4.91±0.42 ум.од. (р<0.001), що вказувало на покра-
щення фізичних можливостей до «доброго» рівня (на 
початку лікування – задовільний рівень).

Подібні зміни, хоча і не такі значні, сталися з фі-
зичною працездатністю чоловіків при лікуванні їх з 
застосуванням традиційних методів ЛФК. Так, у них 
толерантність до фізичного навантаження зросла з 
101.2±8.64 до 125.5±8.10 Вт (р<0.05), що відповіда-
ло зростанню НМСК з 58.13±4.91 до  72.08±4.37%  
(р<0.05), 6ХКТ – з 396.8±63.12 до 491.8±66.10 м 
(р<0.05). За індексом Руф’є фізичні можливості хоча 
трохи і покращились, але залишилися на рівні «серед-
ніх» (зниження з 9.83±1.13 до 7.28±1.14 ум.од.).

У хворих чоловіків, що лікувалися лише лікар-
ськими препаратами суттєвих змін фізичної працез-
датності не сталося. За індексом Руф’є фізичні мож-
ливості цих чоловіків залишилися на рівні «середніх» 
(9.20±1.14 ум.од.).

Підкреслимо, що лише при застосуванні ПФР у чо-
ловіків, що страждали на інтермітуючу БА, вдалося пе-
ревести рухові можливості зі ступеня ІІІ на ІV ступінь. 
У контрольних групах, не дивлячись на деяке зростан-
ня фізичної працездатності, рухові можливості хворих 
в цілому не змінилися і залишилися такими ж.    

Динаміка показників ФПЗ у жінок, що були хво-
рі на інтермітуючу БА, представлена в табл. 8. Після 
застосування ПФР у жінок толерантність до фізич-
ного навантаження зросла з 88.45±6.23 до 138.1±5.35 
Вт (р<0.001), що відповідало зростанню НМСК з 
55.38±3.85 до 83.42±3.26% (р<0.001). Ці хворі жінки 
за 6 хвилин стали проходити дистанцію довжиною 
545.2±54.45 м (до лікування – 380.6±58.15 м, р<0.05), 
що складало 83.52±4.12% від НВ (до лікування – 
58.35±4.73, р<0.01). Індекс Руф’є у цих жінок зни-
зився з 12.07±0.74 до 7.26±0.70 ум.од. (р<0.001), що 
вказувало на покращення фізичних можливостей до 
«середнього» рівня (на початку лікування – «задовіль-
ний» рівень).

Суттєвих змін ФПЗ у жінок, які лікувалися мето-
дами традиційної ЛФК не сталося. Про це свідчить 
зростання ТФН лише з 86.25±8.33 до 106.9±7.35 
Вт, НМСК – з 54.64±4.74 до 67.75±4.82%, 6ХКТ – з 
372.5±65.31 до 461.9±63.24 м та зниження індексу 
Руф’є з 11.88±1.11 до 9.43±0.93 ум.од. Про таке ж 

можна сказати і відносно жінок, що лікувалися лише 
медичними препаратами: ТФН зросла з 89.32±8.95 до 
101.8±8.02 Вт, НМСК – з 55.79±4.85 до 63.60±4.12%, 
6ХКТ – з 396.3±68.21 до 451.7±62.22 м, а індекс Руф’є 
знизився з 12.73±1.32 до 10.11±1.22 ум.од. За індек-
сом Руф’є фізичні можливості жінок, що застосову-
вали методи ЛФК, покращились з «задовільного» до 
«середнього» рівня, а у жінок, які лікувалися лише 
лікарськими препаратами, не змінилися і залишилися 
«задовільними». В обох групах хворих зміни вказаних 
показників були статистично не значимі.     

Отож, лише при застосуванні ПФР у жінок, що 
страждали на інтермітуючу БА, в цілому рухові мож-
ливості зросли з ІІІ-го до ІV-го ступеня. У контроль-
них групах, не дивлячись на деяке зростання фізичної 
працездатності, рухові можливості хворих жінок не 
змінилися і залишилися такими ж.

Аналіз фізичного здоров’я за методикою Апана-
сенка Г.Л. показав його суттєве та статистично зна-
чиме покращення у чоловіків при застосуванні ПФР 
з рівня 7.01±0.73 до 13.81±0.48 балів (р<0.001), при 
лікуванні з використанням традиційних методів ЛФК 
– з 6.92±0.94 до 9.41±0.90 балів чи тільки лікарських 
препаратів – з 7.84±1.33 до 8.94±1.22 балів. Такі ж 
закономірності виявлені і у жінок: при застосуванні 
ПФР показник ЗОФЗ зріс з 7.01±0.82 до 9.67±0.64 ба-
лів (р<0.05), традиційних методів ЛФК – з 6.74±1.05 до 
8.36±0.74 балів, медикаментозної терапії – з 7.12±1.21 
до 8.12±1.11 балів. 

Якість життя хворих вивчена на початку лікування 
та через 6 місяців після завершення лікування чи ФР. 
Динаміка показників ЯЖ у хворих на БА інтермітую-
чого перебігу наведена в табл. 9. Після лікування ні 
один із показників ЯЖ у хворих з контролю МЛ не 
змінився порівняно з вихідним станом. Всі показники 
ЯЖ цих хворих були нижчими і статистично значимо 
відрізнялись від нормальних величин. Так, після ліку-
вання у цих хворих показники фізичної сфери стано-
вили 14.18±0.62 балів (у здорових людей – 18.23±0.34 
балів, р<0.001), психологічної сфери – 15.33±0.48 
балів (у здорових людей – 17.31±0.28 балів, р<0.05), 
рівень незалежності – 13.22±0.51 балів (у здорових 
людей – 16.04±0.25 балів, р<0.001), соціальні стосун-
ки – 13.01±0.48 балів (у здорових людей – 16.64±0.32 
балів, р<0.001), навколишнє середовище – 12.24±0.32 
балів (у здорових людей – 17.16±0.30 балів, р<0.001), 
духовна сфера 17.47±0.64 балів (у здорових людей – 
18.95±0.21 балів, р<0.05) та загальна ЯЖ – 89.26±2.15 
балів (у здорових людей – 94.65±2.12 балів).

У групі контролю з застосуванням традиційних 
методів ЛФК позитивна і статистично значима ди-
наміка була властива майже всім показникам ЯЖ: 
фізична сфера зросла з 11.82±0.48 до 14.66±0.51 ба-
лів, психологічна сфера – з 12.66±0.50 до 15.70±0.46 
балів (р<0.001), рівень незалежності – з 10.85±0.51 
до 13.45±0.48 балів (р<0.001), соціальні стосунки – з 
10.46±0.40 до 12.97±0.43 балів (р<0.001), навколиш-
нє середовище – з 11.04±0.32 до 13.69±0.30 балів 
(р<0.001), духовна сфера – з 15.02±0.52 до 18.05±0.48 
балів (р<0.001) та загальна ЯЖ – з 74.21±2.34 до 
92.02±1.86 балів (р<0.001). При цьому 5 показників 
(фізична сфера, психологічна сфера, рівень незалеж-
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ності, соціальні стосунки, навколишнє середовище) 
з 7-ми так і залишилися нижче нормальних величин, 
що свідчило про відносну задоволеність своїм життям 
опитаних (табл. 9). 

Найбільш суттєва динаміка показників ЯЖ виявле-
на нами у хворих основної групи. Застосування ПФР 
призвело до статистично значимого зростання фізич-
ної сфери з 12.53±0.38 до 18.54±0.42 балів (р<0.001), 
психологічної сфери – з 13.34±0.47 до 19.74±0.41 ба-
лів (р<0.001), рівня незалежності – з 11.58±0.45 до 
17.14±0.38 балів (р<0.001), соціальних стосунків – з 
11.32±0.34 до 16.75±0.30 балів (р<0.001), навколиш-
нього середовища – з 11.24±0.26 до 16.64±0.28 балів 
(р<0.001), духовної сфери – з 15.61±0.45 до 18.89±0.41 
балів (р<0.001) та загальної ЯЖ – з 75.56±2.05 до 
110.2±1.74 балів (р<0.001). Досягнуті значення показ-
ників ЯЖ у цих хворих відповідали або статистично 
значимо перевищували (психологічна сфера, рівень 
незалежності і загальна ЯЖ) нормальні величини. 
Звертає увагу те, що після виконання ПФР хворі на ін-
термітуючу БА відновили і зміцнили свій психологіч-
ний стан і набули впевненості у своїй незалежності. 

Ефективність впливу розробленої ПФР на хворих 
інтермітуючою БА вивчена шляхом аналізу досяг-
нутих зсувів показників обстеження, які наведені в 
табл. 10. Із цієї таблиці витікає, що дія всіх методів 
лікування та ПФР на поточний стан хворих є одна-
ково ефективною (за змінами показників НЯД, ЗадВ, 
ФАДЧ). Проте досягнення контролю перебігу захво-
рювання було більш значущим після виконання ПФР, 
на що вказує зсув АСТ на 6.62±0.85 балів (контроль 
ЛФК – на 3.93±0.94 балів, р<0.05, контроль МЛ – на 
2.37±1.06 балів, р<0.05).

ПФР була більш ефективною у відновленні 
стану ФЗД. Її застосування у хворих призвело до 
зростання ОФВ1 на 13.70±3.13% (контроль з ЛФК 
– на 7.83±3.62%, контроль з МЛ – на 3.89±3.21%, 
р<0.05), ЖЄЛ – на 14.31±3.24% (контроль ЛФК – на 
7.84±3.45%, контроль МЛ – на 4.04±3.54%, р<0.05), 
ПОШВ – на 13.91±3.64% (контроль з ЛФК – на 
7.65±3.67%, контроль МЛ – на 3.91±1.74%, р<0.05). 
Також при застосуванні ПФР більш значимо зменши-
лась реактивність бронхів, про що засвідчило знижен-
ня ЗБО на 7.37±2.46% (контроль ЛФК – на 4.86±2.51%, 
контроль МЛ – на 1.53±1.11%, р<0.05) та ПШВдк – на 
10.36±2.57% (контроль ЛФК – на 8.18±2.15%, контр-
оль МЛ – на 6.65±2.46%). Вказані зсуви показників 
при виконанні ПФР у порівнянні з контролем МЛ ста-
тистично значимі. 

У чоловіків з інтермітуючою БА показники ФПЗ 
після застосування ПФР мали такі зміни: ТФН зрос-
ла на 59.47±7.45 Вт (контроль ЛФК – на 24.30±8.53 
Вт, р<0.05, контроль МЛ – на 16.17±7.46 Вт, р<0.05), 
6ХКТ зріс на 186.1±32.02 м (контроль ЛФК – на 
95.03±38.05 Вт, контроль МЛ – на 57.48±31.07 м, 
р<0.05) та індекс Руф’є зменшився на 5.40±0.86 ум.од. 
(контроль ЛФК – на 2.55±0.76 ум.од., р<0.05 , контр-
оль МЛ – на 2.76±0.90 ум. од., р<0.05). У жінок з ін-
термітуючою БА показники ФПЗ після застосування 
ПФР мали такі зсуви: ТФН збільшилась на 48.61±9.28 
Вт (контроль ЛФК – на 20.70±11.23 Вт, контроль МЛ – 
на 12.50±8.25 Вт, р<0.05), 6ХКТ зріс на 165.6±30.21 м 

(контроль ЛФК – на 89.4±35.24 Вт, контроль МЛ – на 
55.48±40.26 м, р<0.05), а індекс Руф’є зменшився на 
4.59±0.91 ум.од. (контроль ЛФК – на 2.85±0.84 ум. од., 
контроль МЛ – на 1.78±1.00 ум.од , р<0.05). Тобто, до-
сягнуті ефекти показників ФПЗ при застосуванні ПФР 
були більш значущими і у порівнянні з контролем МЛ 
– статистично значимі.

Ефекти у відновленні фізичного здоров’я за загаль-
ною оцінкою також були більш виражені при застосу-
ванні ПФР. У чоловіків після курсу реабілітації стан 
фізичного здоров’я покращився на 6.80±1.27 балів (в 
контролі ЛФК – на 2.62±0.74, р<0.01, у контролі МЛ 
– на 1.10±0.92 балів, р<0.01), у жінок – на 5.66±0.89 
балів (в контролі ЛФК – на 2.21±0.61 балів, р<0.05, у 
контролі МЛ – на 1.00±0.84 балів, р<0.001) при оці-
нюванні за методикою, розробленою Апанасенком 
Г.Л. Порівняно з контрольними групами досягнутий 
ефект по відновленню фізичного здоров’я при засто-
суванні ПФР був статистично значимий, як у чолові-
ків, так і у жінок.

 Аналіз даних табл. 10 доводить наявність різної 
ефективності впливу на ЯЖ хворих при застосованих 
методах лікування та ПФР. Використання ПФР призве-
ло до покращення фізичної сфери хворих на 6.01±1.15 
балів (контроль ЛФК – на 2.84±1.18, контроль МЛ – 
на 1.29±1.15 балів, р<0.01), психологічної сфери – на 
6.40±1.07 балів (контроль ЛФК – на 3.04±1.11, р<0.05, 
контроль МЛ – на 1.39±1.07 балів, р<0.01), рівня не-
залежності – на 5.56±0.86 балів (контроль ЛФК – на  
2.60±0.98, р<0.05, контроль МЛ – на 1.20±0.86 балів, 
р<0.01), соціальних стосунків – на 5.43±0.94 балів 
(контроль ЛФК – на 2.51±1.05, р<0.05, контроль МЛ – 
на 1.18±0.94 балів, р<0.01), навколишнього середови-
ща – на 5.40±0.76 балів (контроль ЛФК – на 2.65±0.84, 
р<0.05, контроль МЛ – на 0.46±0.76 балів, р<0.001), 
духовної сфери – на 3.28±0.83 балів (контроль ЛФК 
– на 3.03±0.98, контроль МЛ – на 1.59±0.83 балів) і 
загальної ЯЖ – на 34.70±3.46 балів (контроль ЛФК – 
на 17.81±2.96  р<0.001, контроль МЛ – на 14.10±1.64 
балів, р<0.001). У всіх випадках досягнуті зсуви по-
казників ЯЖ при застосуванні ПФР були більшими 
і статистично значимо відрізнялися від ефектів, що 
були досягнуті  в контрольних групах.

Оскільки головним чинником, обмежуючим реалі-
зацію ПФР у повному об’ємі є напади задухи, то ми 
відстежили тривалість приступного періоду у хворих 
на БА залежно від різних варіантів їх лікування чи ре-
абілітації. Приступним періодом (період наявності на-
падів ядухи) вважався той час перебігу захворювання, 
коли напади ядухи потребували лікарського втручання 
і застосування лікарських препаратів у любому вигля-
ді. При інтермітуючій БА тривалість приступного пері-
оду в групі контролю МЛ склала 6.43±0.65 днів, в групі 
контролю ЛФК – 5.26±0.58 днів та в основній групі – 
3.17±0.52 днів (у порівнянні з контролем МЛ р<0.001, з 
контролем ЛФК – р<0.01), що показано на рис. 1. Отже, 
при застосуванні програми реабілітації тривалість при-
ступного періоду захворювання була скорочена на 
3.26±0.31 днів у порівнянні з групою хворих, які ліку-
вались тільки лікарськими препаратами.

Для кожного хворого на БА принципове значення 
має фізичний і психоемоційний стан, з яким він повер-
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Таблиця 10
Досягнуті ефекти (різниця між значеннями після і до лікування) показників  

у хворих на БА інтермітуючого перебігу, (M±m)

Показники
Групи хворих на БА інтермітуючого перебігу

Контроль МЛ Контроль ЛФК Основна
Клінічні

НЯД, кількість -0.90±0.35 -1.03±0.36 -0.98±0.33
ЗадВ, бал -1.26±0.45 -1.19±0.43 -1.21±0.40
ФАДЧ, бал -0.75±0.45 -0.78±0.42 -1.13±0.38

Контролю перебігу астми
АСТ, бал 2.37±1.06 3.93±0.94 6.62±0.85   *#

Функції зовнішнього дихання
ОФВ1, % 3.89±3.21 7.83±3.62 13.70±3.13   #
ЖЄЛ, % 4.04±3.54 7.84±3.45 14.31±3.24   #
ПОШВ, % 3.91±1.74 7.65±3.67 13.91±3.64   #
ЗБО, % -1.53±1.11 -4.86±2.51 -7.37±2.46   #
ПШВдк, % -6.65±2.46 -8.18±2.15 -10.36±2.57

Фізичної працездатності
у чоловіків
ТФН, Вт 16.17±7.46 24.30±8.53 59.47±7.45  * #
6ХКТ, м 57.48±31.07 95.03±38.05 186.1±32.02  #
РуфІ, ум.од. -2.76±0.90 -2.55±0.76  -5.40±0.86  * #
у жінок
ТФН, Вт 12.50±8.25 20.70±11.23 48.61±9.28    #
6ХКТ, м 55.48±40.26 89.4±35.24 165.63±30.21#
РуфІ, ум.од. 1.78±1.00 2.85±0.84 4.59±0.91      #

Фізичного здоров’я за Апанасенком
ЗОФЗ у чоловіків, бал 1.10±0.92 2.62±0.74 6.80±1.27  **##
ЗОФЗ у жінок, бал 1.00±0.84 2.21±0.61 5.66±0.89  **###
Якості життя
Фізична сфера 1.29±1.15 2.84±1.18 6.01±1.15     ##
Психологічна сфера 1.39±1.07 3.04±1.11 6.40±1.07   *##
Рівень незалежності 1.20±0.86 2.60±0.98 5.56±0.86   *##
Соціальні стосунки 1.18±0.94 2.51±1.05 5.43±0.94   *##
Навколишнє середовище 0.46±0.76 2.65±0.84 5.40±0.76   *###
Духовна сфера 1.59±0.83 3.03±0.98 3.28±0.83
Загальна ЯЖ і стан здоров’я 14.10±1.64 17.81±2.96 34.70±3.46 ***###
Примітка. # – статистично значимі відмінності в порівнянні з групою контролю МЛ  

        (# – р<0.05, ## – р<0.01, ### – р<0.001), * – в порівнянні з групою контролю ЛФК   
        (* – р<0.05, ** – р<0.01, *** – р<0.001).

Рис 1. Тривалість приступного періоду у хворих на БА інтермітуючого перебігу
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тається у суспільне життя після лікування загострення 
захворювання в лікарні. Формування адекватного фі-
зичного стану для вирішення необхідних виробничих, 
сімейних, суспільних та інших задач можливе лише 
при застосуванні тренувальних фізичних наванта-
жень. Тому так важливо добитися раннього включен-
ня фізичних тренувань, що можливе при покращенні 
клінічного стану хворого, перш за все, після ліквіда-
ції приступів і значної реактивності бронхів. Нами 
проаналізована тривалість гімнастичного періоду у 
хворих на БА. Під гімнастичним періодом розуміло-
ся застосування переважно гімнастичних форм ЛФК, 
призначених для покращення клінічного стану хворо-
го, відновлення його функціональних можливостей. 
Моментом настання можливості збільшення фізич-
ного навантаження вважалося нарощення пройденої 
хворими дистанції більше 10% від вихідної. 

Поденні значення показників ФПЗ протягом 20 
днів у чоловіків і у жінок з інтермітуючою бронхі-
альною астмою подані в таблицях 11 і 12. З табл. 11 
виходить, що у чоловіків основної групи збільшення 
дистанції на 10% відповідає 445.6±58.6 м, і сталося 
це на 5 день, у контрольній ЛФК групі – на 7-й день 
(437.4±62.5 м), у контрольній МЛ групі – на 9 день 
(451.5±65.6 м). У жінок 10-ти відсоткове нарощен-
ня дистанції зафіксовано в основній групі на 5 день 
(418.2±60.1 м), у контрольній ЛФК групі – на 7 день 
(437.5±65.3 м) і в контрольній МЛ групі – на 9 день 
(436.2±64.6 м) (табл. 12).

Якщо бути більш точнішим, то при інтермітую-
чій БА у чоловіків тривалість гімнастичного періоду 
в групі контролю МЛ в середньому склала 8.53±0.68 
днів, у групі контролю ЛФК – 7.11±0.53 днів та в осно-
вній групі – 4.91±0.47 днів (у порівнянні з контролем 
МЛ р<0.001, з контролем ЛФК – р<0.01).

Тобто, при застосуванні ПФР тривалість гімнас-
тичного періоду захворювання була скорочена на 
3.21±0.31 днів у порівнянні з групою медикамен-
тозного лікування. В свою чергу, у жінок тривалість 
гімнастичного періоду в групі контролю МЛ склала 
8.89±0.62 днів, у групі контролю ЛФК – 7.47±0.57 
днів та в основній групі – 5.27±0.55 днів (у порів-
нянні з контролем МЛ р<0.001, з контролем ЛФК – 
р<0.01). При застосуванні ПФР тривалість гімнастич-
ного періоду захворювання у жінок була скорочена на 
3.62±0.35 днів у порівнянні з групою медикаментоз-
ного лікування (рис. 2).

 Таким чином, при інтермітуючій БА застосування 
ПФР дозволило через один місяць після лікування до-
сягти повного контролю перебігу захворювання (АСТ 
– 24.03±0.32 балів), а при використанні традиційних 
методів ЛФК та тільки медикаментозного лікування 
можливий лише частковий контроль (АСТ – 20.3±0.37 
балів) чи його відсутність (АСТ – 19.31±0.43 балів). 
Виконання ПФР суттєво покращило ФЗД – зрос-
тання ОФВ1 до 89.83±3.21% (у контролі ЛФК – до 
86.15±4.24%, контроль МЛ – до 81.61±4.13%), ФПЗ 
хворих – у чоловіків зростання ТФН до 163.5±5.16 
Вт (у контролі ЛФК – до 125.5±8.10 Вт, МЛ – до 
131.6±8.15 Вт), у жінок зростання ТФН до 138.1±5.35 
Вт (у контролі ЛФК – до 106.9±7.35 Вт, МЛ – до 
101.8±8.02 Вт), зменшило тривалість приступного 

(3.17±0.52 днів) і гімнастичного  (до 4.91±0.47 дня) 
періодів захворювання, що дозволило швидше пере-
йти до виконання тренувальних вправ у порівнянні з 
іншими методами лікування. Застосування ПФР при 
інтермітуючій БА дозволило значно покращити фі-
зичне здоров’я і ЯЖ хворих, що виразилося у зростан-
ні ЗОФЗ у чоловіків до 13.81±0.48 балів (в контролі 
ЛФК – до 9.41±0.90 балів, МЛ – до 8.94±1.22 балів), 
у жінок – до 9.67±0.64 балів (в контролі ЛФК – до 
8.36±0.74 балів, МЛ – до 8.12±1.11 балів) та показни-
ка загальної ЯЖ до 110.2±1.74 балів (в контролі ЛФК 
– до  92.02±1.86 балів, МЛ – до 89.26±2.15 балів) і до-
сягти повної задоволеності якістю свого життя.

Застосування ПФР при інтермітуючій БА 
призвело  до  повного контролю перебігу захворю-
вання, про що свідчило зростання АСТ з 17.41±0.35 
до 24.03±0.32 балів). Призначення лише лікарських 
препаратів (зростання АСТ з 16.94±0.54 до 19.31±0.43 
балів) та традиційних методів ЛФК (зростання АСТ 
з 16.37±0.42 до 20.3±0.37 балів) дозволило частково 
контролювати симптоми захворювання.  В основній 
групі  ОФВ1 зріс з 76.13±3.33 до 89.83±3.21% (р<0.01), 
ЖЄЛ – з 79.52±3.23 до 93.83±3.05% (р<0.01) і ПОШВ 
– з 77.27±3.41 до 91.1±3.32% (р<0.01), ЗБО зменши-
лася з 16.58±2.15 до 9.21±2.22% (р<0.05), ПШВдк – з 
19.36±2.06 до 9.00±2.11%  (р<0.01). Статистично зна-
чущих змін цих показників у хворих двох контроль-
них груп  не сталося. В цілому можна відмітити, що 
у всіх хворих на інтермітуючу БА лікування призвело 
до нормалізації показників ФЗД. За індексом Скібін-
скі, який опосередковано визначає стан забезпечення 
організму киснем, встановлено, що у хворих з застосу-
ванням ПФР і традиційних методів ЛФК забезпечення 
організму киснем стало «добрим», а при застосуванні 
лише лікарських препаратів – «задовільним».

ФПЗ у чоловіків після ПФР зросла з 105.4±5.44 до 
163.5±5.16 Вт (р<0.001), що відповідало зростанню 
НМСК з 57.41±3.81 до 87.23±3.37% (р<0.001). Ці хво-
рі чоловіки за 6 хвилин стали проходити дистанцію 
довжиною 578.8±53.25 м (до лікування – 402.8±55.14 
м, р<0.05), що складало 90.68±4.22% від НВ (до лі-
кування – 62.81±4.37%, р<0.001). Індекс Руф’є у цих 
чоловіків знизився з 10.31±0.85 до 4.91±0.42 ум.од. 
(р<0.001), що вказувало на покращення фізичних 
можливостей до «доброго» рівня (на початку лікуван-
ня – задовільний рівень).

Подібні зміни, хоча і не такі значні, сталися з ФПЗ 
чоловіків при лікуванні їх з застосуванням традицій-
них методів ЛФК. Так, у них ТФН зросла з 101.2±8.64 
до 125.5±8.10 Вт (р<0.05), що відповідало зростанню 
НМСК з 58.13±4.91 до 72.08±4.37% (р<0.05), 6ХКТ 
– з 396.8±63.12 до 491.8±66.10 м (р<0.05). За індек-
сом Руф’є фізичні можливості хоча трохи і покращи-
лись, але залишилися на рівні «середніх» (зниження 
з 9.83±1.13 до 7.28±1.14 ум.од.). У хворих чоловіків, 
що лікувалися лише лікарськими препаратами суттє-
вих змін ФПЗ не сталося. 

В цілому, при інтермітуючій БА лише у чоловіків, 
що застосували програму ФР, рухові можливості зрос-
ли з ІІІ-го до ІV-го ступеня. В контрольних групах, не 
дивлячись на деяке зростання ФПЗ, такого не сталося 
і їх рухові можливості залишилися такими, які були. 
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Після застосування ПФР у жінок ТФН зросла з 
88.45±6.23 до 138.1±5.35 Вт (р<0.001), що відповідало 
зростанню НМСК з 55.38±3.85 до 83.42±3.26% 
(р<0.001). Ці хворі жінки за 6 хвилин стали проходити 
дистанцію довжиною 545.2±54.45 м (до лікування – 
380.6±58.15 м, р<0.05), що складало 83.52±4.12% від 
НВ (до лікування – 58.35±4.73, р<0.01). Індекс Руф’є 
у цих жінок знизився з 12.07±0.74 до 7.26±0.70 ум.од. 
(р<0.001), що вказувало на покращення фізичних 
можливостей до «середнього» рівня (на початку 
лікування – задовільний рівень).

Суттєвих змін ФПЗ у жінок, які лікувалися 
методами традиційної ЛФК не сталося. Про це свідчить 
зростання ТФН лише з 86.25±8.33 до 106.9±7.35 
Вт, НМСК – з 54.64±4.74 до 67.75±4.82%, 6ХКТ – з 
372.5±65.31 до 461.9±63.24 м та зниження індексу 
Руф’є з 11.88±1.11 до 9.43±0.93 ум.од. Про таке ж 
можна сказати і відносно жінок, що лікувалися лише 
медичними препаратами: ТФН зросла з 89.32±8.95 до 
101.8±8.02 Вт, НМСК – з 55.79±4.85 до 63.60±4.12%, 
6ХКТ – з 396.3±68.21 до 451.7±62.22 м, а індекс Руф’є 
знизився з 12.73±1.32 до 10.11±1.22 ум.од. За індексом 
Руф’є фізичні можливості жінок, що застосовували 
методи ЛФК, покращились з «задовільного» до 
«середнього» рівня, а у жінок, які лікувалися лише 
лікарськими препаратами, не змінилися і залишилися 
«задовільними». В обох групах хворих зміни вказаних 
показників були статистично незначимі.     

Отож, лише при застосуванні ПФР у жінок, що 
страждали на інтермітуючу БА, в цілому рухові 
можливості зросли з ІІІ-го до ІV-го ступеня. В   
контрольних групах, не дивлячись на деяке зростання 
ФПЗ, рухові можливості хворих жінок не змінилися і 
залишилися такими ж.

Аналіз фізичного здоров’я за методикою 
Апанасенка Г.Л. показав його суттєве та статистично 
значиме покращення у чоловіків при застосуванні 
ПФР з рівня 7.01±0.73 до 13.81±0.48 балів (р<0.001), 
при лікуванні з використанням традиційних методів 
ЛФК – з 6.92±0.94 до 9.41±0.90 балів чи тільки 
лікарських препаратів – з 7.84±1.33 до 8.94±1.22 
балів. Такі ж закономірності виявлені і у жінок: при 
застосуванні ПФР показник ЗОФЗ зріс з 7.01±0.82 до 
9.67±0.64 балів (р<0.05), традиційних методів ЛФК – з 
6.74±1.05 до 8.36±0.74 балів, медикаментозної терапії 
– з 7.12±1.21 до 8.12±1.11 балів. 

Через 6 місяців після завершення лікування ні 
один із показників ЯЖ у хворих з контролю МЛ не 
змінився порівняно з вихідним станом (зростання 
загальної ЯЖ з 76.16±2.23 до 81.26±2.12 балів). Всі 
показники ЯЖ цих хворих були нижчими і статистично 
значимо відрізнялись від нормальних величин. 
В групі контролю з застосуванням традиційних 
методів ЛФК позитивна і статистично значима 
динаміка була властива майже всім показникам ЯЖ 
(зростанням загальної ЯЖ з 74.21±2.34 до 92.02±1.86 
балів, р<0.001). Проте найбільш суттєва динаміка 
показників ЯЖ виявлена нами у хворих основної 
групи (зростання загальної ЯЖ з 75.56±2.05 до 
110.2±1.74 балів (р<0.001). Звертає на себе увагу те, 
що після виконання ПФР хворі на інтермітуючу БА 
відновили і укріпили свій психологічний стан і набули 

впевненості у своїй незалежності.
Оскільки головним чинником, обмежуючим 

реалізацію ПФР в повному об’ємі є напади задухи, 
то ми відстежили тривалість приступного періоду у 
хворих на БА залежно від різних варіантів їх лікування 
чи реабілітації. Тривалість приступного періоду в 
групі контролю МЛ склала 6.43±0.65 днів, в групі 
контролю ЛФК – 5.26±0.58 днів та в основній групі – 
3.17±0.52 днів (в порівнянні з контролем МЛ р<0.001, 
з контролем ЛФК – р<0.01). 

Також ми відстежили тривалість гімнастичного 
періоду, тобто того терміну хвороби, коли неможливо 
застосовувати тренувальні фізичні навантаження 
в повному об’ємі (60-70% НМСК). У чоловіків 
тривалість гімнастичного періоду в групі контролю 
МЛ склала 8.53±0.68 днів, в групі контролю ЛФК – 
7.11±0.53 днів та в основній групі – 4.91±0.47 днів 
(в порівнянні з контролем МЛ р<0.001, з контролем 
ЛФК – р<0.01), у жінок – відповідно 8.89±0.62 днів, 
7.47±0.57 днів та 5.27±0.55 днів (в порівнянні з 
контролем МЛ р<0.001, з контролем ЛФК – р<0.01). 
Тобто, при застосуванні ПФР тривалість гімнастичного 
періоду захворювання була скорочена у чоловіків на 
3.21±0.31 і у жінок – на 3.62±0.35 днів у порівнянні з 
групою медикаментозного лікування.

Далі відмітимо, що досягнуті позитивні зміни 
показників дослідження при застосуванні ПФР були 
значно більшими, ніж в групах контролю при любому 
ступені тяжкості БА. Так, при інтермітуючій БА 
при виконанні ПФР досягнення контролю перебігу 
захворювання було більш значущим, на що вказує 
зсув АСТ на  6.62±0.85 балів, ніж в групах контролю  
(контроль ЛФК – 3.93±0.94 балів, р<0.05, контроль МЛ 
– 2.37±1.06 балів, р<0.05). Застосування ПФР призвело 
до зростання ОФВ1 на 13.70±3.13% (контроль з ЛФК 
– на 7.83±3.62%, контроль з МЛ – на 3.89±3.21%, 
р<0.05) і ПОШВ – на 13.91±3.64% (контроль з ЛФК – 
на 7.65±3.67%, контроль МЛ – на 3.91±1.74%, р<0.05), 
а також до зниження ЗБО на 7.37±2.46% (контроль 
ЛФК – на 4.86±2.51%, контроль МЛ – на 1.53±1.11%, 
р<0.05) і ПШВдк – на 10.36±2.57% (контроль ЛФК – 
на 8.18±2.15%, контроль МЛ – на 6.65±2.46%).

У чоловіків з інтермітуючою БА після застосування 
ПФР ТФН зросла на 59.47±7.45 Вт (контроль ЛФК – 
на 24.30±8.53 Вт, р<0.05, контроль МЛ – на 16.17±7.46 
Вт, р<0.05), а 6ХКТ –  на 186.1±32.02 м (контроль ЛФК 
– на 95.03±38.05 Вт, контроль МЛ – на 57.48±31.07 м, 
р<0.05). У жінок з цим ступенем тяжкості БА після 
застосування ПФР  ТФН збільшилась на 48.61±9.28 
Вт (контроль ЛФК – на 20.70±11.23 Вт, контроль МЛ 
– на 12.50±8.25 Вт, р<0.05) і 6ХКТ – на 165.6±30.21 м 
(контроль ЛФК – на 89.4±35.24 Вт, контроль МЛ – на 
55.48±40.26 м, р<0.05). Використання ПФР призвело 
до покращення загальної ЯЖ  цих хворих на 34.70±3.46 
балів (контроль ЛФК – на 17.81±2.96  р<0.001, контр-
оль МЛ – на 5.10±1.64 балів, р<0.001).

Обговорюючи одержані результати, звернемо ува-
гу на найважливіший результат застосування ПФР: 
при кожному ступені тяжкості через 1 місяць ліку-
вання в стаціонарі вдалося досягти контрольованого 
перебігу БА, навіть при середньому ступені. Також 
підкреслимо суттєве покращення ФЗД у цих хворих: 
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Рис. 2. Тривалість гімнастичного періоду у хворих на БА інтермітуючого перебігу

а. ЧОЛОВІКИ

б. ЖІНКИ

при кожному ступені тяжкості порушені показники 
ФЗД після застосування ПФР досягали нормальних 
величин (при середньому ступені тяжкості – до рівня 
нижньої межі норми).

Далі підкреслимо, що лікування загострення БА 
лише лікарськими препаратами  не призводило до ви-
димого покращення фізичних можливостей хворих, а 
додання засобів ЛФК, особливо модифікованих нами 
в рамках ПФР, дозволяє суттєво покращити ФПЗ і пе-
ревести хворих на руховий режим з більшими фізич-
ними навантаженнями. 

Нами показано, що правильне і вчасне застосуван-
ня окремих засобів ФР з лікувальною метою дозволяє 
значно скоротити  тривалість приступного періоду та 
тривалість гімнастичного періоду під час загострен-
ня. Це зумовлює раніше перейти до тренувальних 
режимів фізичного навантаження. Свідченням цього 

є значне зростання дистанції, яку проходили хворі 
щодня після завершення гімнастичного періоду. Ви-
конання фізичного навантаження у тренувальному 
режимі не супроводжувалося виникненням нападів 
ядухи за окремими випадками на початковому етапі їх 
включення, які ліквідовувалися легко застосуванням 
спеціальних фізичних вправ.

Висновки.
При інтермітуючій БА застосування спеціальної 

програми фізичної реабілітації з урахуванням клініч-
ного стану та рухових можливостей хворих дозволяє 
досягти повного контролю перебігу захворювання, 
що виражається у рості величини АСТ з 17.41±0.35 
до 24.03±0.32 балів. При використанні традиційних 
методів ЛФК можливий частковий контроль (зростан-
ня АСТ з 16.37±0.42 до 20.3±0.37 балів), а при засто-
суванні медикаментозного лікування контролювати 
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перебіг захворювання не вдається (зростання АСТ з 
16.94±0.54 до 19.31±0.43 балів).

Застосування розробленої програми фізичної реабі-
літації у хворих на інтермітуючу БА дозволяє суттєво 
покращити їх фізичну працездатність, що виявляється 
зростанням толерантності до фізичного навантаження 
у чоловіків на 40.7±7.45 Вт (при використанні лише 
медикаментозного лікування – на 16.17±7.46 Вт, тра-
диційних методів ЛФК – на 24.30±8.53 Вт) і у жінок 
– на 33.61±9.28 Вт (при використанні лише медика-
ментозного лікування – на 12.50±8.25 Вт, традиційних 
методів ЛФК – на 20.70±11.23 Вт).

При загостренні БА на початку реалізації програми 
фізичної реабілітації слід застосовувати фізичні ме-
тоди, здатні знімати і попереджати настання нападів 
ядухи при мінімальному фізичному навантаженні для 
відповідного ступеня рухових можливостей хворих. 
При застосуванні спеціальних елементів розробленої 
програми (маніпуляційних фізичних втручань, мо-
дифікованого масажу, модифікованої ЛГ) тривалість 
приступного періоду при інтермітуючій БА склала 
3.17±0.52 днів (у контролі з медикаментозним ліку-
ванням – 6.43±0.65 днів, з методами ЛФК – 5.26±0.58 
днів). У порівнянні зі застосуванням лише медикамен-
тозного лікування тривалість приступного періоду за-
хворювання була скорочена на 3.26±0.31 днів.

Застосування усіх складових розробленої програми 
фізичної реабілітації на початку її реалізації дозволяє 
значно швидше хворим змінити рухові можливості на 
кращі та включити більш інтенсивні фізичні наванта-
ження у тренувальному режимі. При інтермітуючій 
БА це можливе у чоловіків через 4.91±0.47 дня (у 
контролі з медикаментозним лікуванням – 8.53±0.68 
днів, з методами ЛФК – через 7.11±0.53 днів), у жінок 
– через 5.27±0.55 днів (у контролі з медикаментозним 
лікуванням – 8.89±0.62 днів, з методами ЛФК – через 
7.47±0.57 днів).

При застосуванні програми фізичної реабілітації 
тривалість гімнастичного  періоду захворювання та 
перехід на тренувальний режим у порівнянні з групою 
тільки медикаментозного лікування у чоловіків були 
скорочені при інтермітуючій БА на 3.21±0.31 дня. 

Реалізація програми фізичної реабілітації потре-
бує не тільки початкового визначення рівня фізичної 
працездатності, але і постійного контролю фізичних 
можливостей хворих на БА для його моніторингу і 
підтримування тренувального рівня (40-70% НМПК) 
фізичних навантажень. Під час фізичної реабілітації 
для визначення рівня фізичної працездатності і ступе-
ню рухових можливостей потрібно застосовувати тес-
ти з дозованими фізичними навантаженнями (велоер-
гометрія, степ-тест), а для поточного контролю – 6-ти 
хвилинний кроковий тест або проба Руф’є.

Застосування програми фізичної реабілітації з осо-
бливостями її реалізації для кожного ступеня тяжкості 
захворювання дозволяє суттєво покращити ЯЖ хворих, 

що виражається у зростанні показника загальної ЯЖ 
при інтермітуючій БА на 34.70±3.46 балів (у контролі 
з медикаментозним лікуванням – на 14.10±1.64 балів, з 
методами ЛФК – на 17.81±2.96 балів).

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у ви-
вченні віддалених наслідків проведеної фізичної реабі-
літації хворих на інтермітуючу бронхіальну астму.
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Тенденції професійного розвитку майбутнього вчителя  
фізичної культури із застосуванням інформаційних технологій  

в професійній підготовці
Драгнєв Ю.В.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Розкривається визначення 
поняття „тенденція”. Наголо-
шується, що сучасні тенденції 
розвитку професійної освіти 
визначаються жорсткими вимо-
гами ринку до якості продуктив-
ної праці. Провідними вченими 
вказується, що удосконалення 
інформаційного забезпечення 
навчального процесу та науко-
вих досліджень галузі фізичної 
культури і спорту неможливе 
без застосування інноваційних 
засобів інформування, а інфор-
матизація у ВНЗ фізкультурного 
профілю передбачає вдоскона-
лення форм і методів організа-
ції навчального процесу.

Драгнев Ю.В. Тенденции профессионально-
го развития будущего учителя физической 
культуры с применением информационных 
технологий в профессиональной подго-
товке. Раскрывается определение понятия 
„тенденция”. Отмечается, что современные 
тенденции развития профессионального обра-
зования определяются жесткими требования-
ми рынка к качеству производительного труда. 
Ведущими учеными указывается, что усовер-
шенствование информационного обеспечения 
учебного процесса и научных исследований 
отрасли физической культуры и спорта  не-
возможно без применения инновационных 
средств информирования, а информатизация 
в вузе физкультурного профиля предусматри-
вает совершенствование форм и методов ор-
ганизации учебного процесса.

Dragnev Y.V. Professional progress 
of future teacher of physical culture 
trends with the use of information 
technologies in professional prepara-
tion. It is analyzed the determination of 
concept „tendency”. It is marked that mod-
ern progress of trade education trends are 
determined the hard requirements of mar-
ket to quality of productive labour. By an-
chorwomen specified scientists, that the 
improvement of the informative provid-
ing of educational process and scientific 
researches of industry of physical culture 
and sport is impossible without application 
of innovative facilities of informing, and in-
formatization in the institute of higher of 
athletic type foresees perfection of forms 
and methods of organization of educa-
tional process.

Ключові слова:
тенденції, професійний розви-
ток, майбутні вчителі фізичної 
культури, інформаційні техно-
логії, професійна підготовка.
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Вступ.1

Одним з фундаментальних положень освітнього 
процесу, а також професійного розвитку майбутньо-
го вчителя фізичної культури із застосуванням ін-
формаційних технологій в професійній підготовці є 
те, що всі внутрішні процеси, всі пласти особистості 
існують в ньому для того, щоб приносити йому ко-
ристь. Розглядаючи особистість майбутнього вчителя 
фізичної культури як вищу цінність, на перший план 
постають завдання обґрунтування системи цілісності 
формування особистості як суб’єкта педагогічної ді-
яльності. З’являється необхідність кардинальних змін 
у професійній підготовці майбутнього вчителя фізич-
ної культури, від особистості якого значною мірою 
залежить успішне досягнення нових освітніх цілей у 
вищій фізкультурній освіті України. 

І. Карпачова вказує, що сучасна вітчизняна педаго-
гічна наука орієнтує вищу освіту на професійно-творчий 
розвиток особистості фахівця. Тим часом, для вищої 
школи все ще характерна система підготовки майбут-
нього вчителя, що традиційно склалася, мається на увазі 
засвоєння, а не добування нових знань. Потреба в під-
готовці ініціативних фахівців з творчим мисленням су-
проводжується зростаючою незадоволеністю, освітнім 
процесом, що не приділяє належної уваги професійно-
творчому розвитку студентів [7]. Твердження І. Карпачо-
вої дозволяє зорієнтуватися на вказаній проблемі щодо 
тенденцій професійного розвитку майбутнього вчителя 
фізичної культури із застосуванням інформаційних тех-
нологій в професійній підготовці та погодитися з тим, 
що необхідно готувати ініціативних фахівців з творчим 
мисленням в навчальному процесі.

В. Макєєва наголошує, що зміни в особистості 
вчителя в освітньо-професійному просторі відбу-
© Драгнєв Ю.В., 2011 

ваються в процесі досягнення конкретних цілей, за-
вдань і є процесом взаємодії особистісних параметрів 
з функціональною структурою педагогічної діяль-
ності. Зазвичай, у полі зору дослідників знаходиться 
особистість, яка підстроює свої індивідуальні якості 
і властивості до професійної діяльності, а її особис-
тісні, суб’єктивні, творчі особливості і можливості за-
лишаються поза увагою. Неабиякою мірою проблеми 
розвитку особистості в професії вирішуються складно 
у зв’язку з безліччю чинників, що впливають на про-
цес її становлення в професійній діяльності [8]. Отже, 
в процесі досягнення конкретних цілей майбутнім 
вчителем фізичної культури визначається його вектор 
професійного розвитку та певні завдання в майбутній 
професійній педагогічної діяльності із застосуванням 
в ній інформаційних технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, 
що розгляду професійного розвитку присвячено до-
слідження таких учених (А. Беляева, Л. Булдигіна, 
Є. Д’ячкова, І. Карпачова, В. Макєєва, В. Подзолков 
та ін.) [2; 4; 5; 7; 8; 9]. Інформатизація освіти у ВНЗ 
фізичної культури розглядається в працях таких вче-
них (В. Ашанін, В. Білокур, І. Козлов, І. Свістельник, 
А. Самсонова,  В. Таймазов та ін.)  [1; 3; 10; 11]. 

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 розкрити 

тенденції професійного розвитку майбутнього вчите-
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ля фізичної культури із застосуванням інформаційних 
технологій в професійній підготовці.

Результати дослідження. 
Проблема якісної фахової підготовки будь-якої фа-

хівця завжди існувала і привертала увагу педагогів, 
оскільки її вирішення прямо пов’язане із питанням 
готовності майбутнього вчителя фізичної культури до 
професійної діяльності в умовах інформатизації осві-
ти. Для того, що розглянути тенденції професійного 
розвитку майбутнього вчителя фізичної культури із 
застосуванням інформаційних технологій в профе-
сійній підготовці необхідно визначитися з поняттям 
„тенденція”.

Тенденція – думка, ідея, що полягає в  основі якого-
небудь викладення, яка навіюється логічними або  ху-
дожніми засобами. Упереджена, однобічна думка, що 
не  витікає із справи, але нав’язана комусь. Прагнення, 
намір, який властивий комусь, чомусь, спрямованість 
в поглядах або  діях [6]. Тенденція – 1. Взагалі – впо-
рядковане розташування елементів, які знаходяться в 
певному зв’язку один з одним таким чином, що певні 
функції можуть легко виконуватися. Це основне зна-
чення, і воно є прямим перекладом латинського слова, 
що означає „приведення в певний порядок”. Ширше 
значення: 2. У дослідженнях особистості, будь-яка гі-
потетична організація розумових і фізичних аспектів 
людини, яка виражається як стійка, послідовна тен-
денція проявляти певні моделі поведінки в широкому 
діапазоні обставин. У цьому сенсі буквально дюжи-
на спеціальних термінів використовується як описо-
ві позначення тенденцій діяти певним чином, таких 
як риса, здатність, звичка, установка, інстинкт, потяг, 
темперамент, настрій, мотив, дар і так далі, які всі ін-
терпретуються як тенденція. Теоретична проблема, 
яка породила цей термінологічний ліс, це потреба по-
яснити постійність і послідовність поведінки (більш 
менш) незалежно від змін навколишнього середовища 
[12]. 

Тому у нашому випадку в процесі розглядання 
тенденцій професійного розвитку майбутнього вчи-
теля фізичної культури із застосуванням інформацій-
них технологій в професійній підготовці, візьмемо за 
основу ці поняття, і будемо розвивати думки на такому 
їх підґрунті, як „…прагнення, намір, який властивий 
комусь, чомусь, спрямованість в  поглядах або  діях”, і 
„… гіпотетична організація розумових і фізичних ас-
пектів людини, яка виражається як стійка, послідовна 
тенденція проявляти певні моделі поведінки в широ-
кому діапазоні обставин…”

Самсонова  А. В., Козлов И. М., Таймазов В. А. в 
огляді статей, надрукованих в журналі „Теорія і прак-
тика фізичної культури” за десять років (1989 – 1998) 
за темою: „Застосування інформаційних технологій 
(ІТ) у фізичній культурі і спорті” вказують, що при 
оцінці… розвитку інформаційних технологій в на-
шій галузі, доводиться констатувати, що, не дивля-
чись на велику кількість напрямів їх застосування і 
публікацій, ці розробки носять приватний характер і 
не мають широкого розповсюдження. Вони наголо-
шують, що до тих пір, поки фахівці наший галузі не 

матимуть можливості використовувати накопичений 
потенціал, застосування інформаційних технологій 
обмежуватиметься використанням комп’ютера як 
машинки, що пише [10]. З 1989 року по теперішній 
час пройшло більше 20 років, і тому слід констатува-
ти, що інформаційні технології душе швидко стали 
впроваджуватися в галузь знань „Фізичне вихован-
ня, спорт і здоров’я людини”. Така тенденція, на наш 
погляд, є позитивною і відображає прагнення нашої 
держави впроваджувати, а ВНЗ використовувати ін-
формаційні технології у навчальному процесі фахів-
ців різних галузей знань. Така послідовна тенденція, 
яка характеризувалася проявом певного бажання 
професорсько-викладацького складу ВНЗ України та 
студентської молоді щодо розробки та застосуван-
ня інформаційних технологій у фаховій підготовці, 
спричинила необхідний перехід до інформатизації 
вищої освіти в Україні.

А. Бєляєва вказує, що сучасні тенденції розвитку 
професійної освіти визначаються жорсткими вимо-
гами ринку до якості продуктивної праці. Рівень про-
фесіоналізму працівника, його соціально-культурний 
статус повинні оптимально відповідати як інтересам 
особистості, так і кадровим потребам малих, серед-
ніх і крупних підприємств [2]. Ми погоджуємося з 
думкою А. Бєляєвої, і хочемо зазначити, що рівень 
професіоналізму майбутнього вчителя фізичної 
культури у переломлені до інформаційного суспіль-
ства ще замалий. Слід активно підвищувати рівень 
комп’ютерної грамотності, а також інформаційної 
культури майбутнього вчителя фізичної культури 
упродовж навчального процесу та всієї майбутньої 
професійної діяльності.

В. Подзолков доводить, що у нового вчителя необ-
хідно розвивати „педагогічну суб’єктивність” (термін 
введений І. Куровим). Професійна підготовка сучас-
ного вчителя повинна включати підготовку до іннова-
ційної діяльності, оскільки в даний час від нього по-
трібні інноваційні здібності і готовність до сприйняття 
і участі в інноваційному пошуку і реалізації інновацій 
[9]. Слід звернути увагу на те, що професійна підго-
товка сучасного майбутнього вчителя фізичної куль-
тури до інноваційної діяльності повинна відбуватися 
не лише у ВНЗ, а й самостійно, виконуючи домашнє 
завдання, які повинні давати викладачі. Це необхідно 
у швидко зростаючих вимогах до молодого фахівця на 
рівні світових стандартів. 

Л. Булдигіна вказує, що ключовою фігурою, що 
визначає стан освіти, виступає особистість вчителя 
[4]. Виходячи з цього твердження зауважимо, що май-
бутньому вчителю фізичної культури необхідно дати 
право впливати на зміст навчального матеріалу, який 
вивчається на певній дисципліні, де використовується 
інформаційні технології. Це надасть можливість кон-
струювати конкретну навчальну дисципліну з потре-
бами студентської молоді, що буде толерантним від-
ношенням до їх особистості. 

О. Дьячкова доводить, що особистісно-професійний 
розвиток студентів залежить від ряду об’єктивних і 
суб’єктивних чинників, які часто надають несприят-
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ливу дію на вказаний процес і заважають досягнен-
ню вершин зростання. Існує необхідність виявлення 
і конкретизації чинників особистісно-професійного 
розвитку суб’єктів освітнього процесу з урахуван-
ням положення про взаємообумовленість впливу 
зовнішніх і внутрішніх чинників на процес розви-
тку [5]. Виявлення ряду об’єктивних і суб’єктивних 
чинників буде впливати на тенденції професійного 
розвитку майбутнього вчителя фізичної культури із 
застосуванням інформаційних технологій в професій-
ній підготовці. До об’єктивних чинників віднесемо 
нормативно-правову базу, матеріально-технічне за-
безпечення, освітньо-кваліфікаційну характеристику 
та освітньо-професійну програму, інформатизацію 
вищої школи тощо. До суб’єктивних чинників можна 
віднести бажання самих студентів та викладачів ви-
користовувати інформаційні технології в навчальному 
процесі.

І. Свістельник, посилаючись на наукові доробки 
В. Ашаніна [1] та В. Білокура [3], які вказують на те, 
що удосконалення інформаційного забезпечення на-
вчального процесу та наукових досліджень галузі фі-
зичної культури і спорту  неможливе без застосування 
інноваційних засобів інформування, а інформатизація 
у ВНЗ фізкультурного профілю передбачає вдоскона-
лення форм і методів організації навчального проце-
су, упровадження сучасних комп’ютерних технологій, 
доводить, що систематизація наукових інформаційних 
ресурсів у вищих навчальних закладах фізкультурно-
го профілю здійснюється переважно за системним та 
предметним принципами і відображається у традицій-
ній формі довідкових інформаційних джерел, які про-
довжують виконувати основні посередницькі функції 
під час пошуку інформації [11]. Такі думки вчених, 
І. Свістельник, В. Ашаніна, В. Білокура актуалізують 
необхідність професійного розвитку майбутнього 
вчителя фізичної культури із застосуванням інформа-
ційних технологій в професійній підготовці. 

Висновки.
Розглядання проблеми професійного розвитку май-

бутнього вчителя фізичної культури із застосуванням 
інформаційних технологій в професійній підготовці 
дозволило: а) приділити увагу такому поняттю, як по-
няття „тенденція”; б) визначити, що сучасні тенденції 
розвитку професійної освіти проявляються жорсткими 
вимогами ринку до якості продуктивної праці; визна-

чити, що послідовна тенденція, яка характеризується 
бажанням викладачів і студентів застосування інфор-
маційних технологій у фаховій підготовці, спричиняє 
логічний перехід до інформатизації вищої освіти в 
Україні з акцентом на формуванні інформаційного 
суспільства нашої держави. У перспективі плануєть-
ся приділити увагу інформатизації і комп’ютеризації 
процесу фахової підготовки майбутнього вчителя фі-
зичної культури, як майбутньому фізкультурної освіти 
в Україні
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Інформаційні технології  
у фізичному вихованні студентської молоді 

Івчатова Т.В.
Державний вищий навчальний заклад  

«Київський національний економічний університет імені Гетьмана»

Анотації:
Наведені систематизовані дані 
про особливості використання су-
часних інформаційних технологій 
на практиці фізичного виховання 
студентів не фізкультурних вузів. 
Розглянуті перспективні напря-
ми використання комп'ютерних 
технологій у фізичному вихованні 
студентської молоді. Наведено 
аналіз вітчизняної і зарубіжної 
літератури, а також джерел 
Інтернету щодо проблеми здорово-
го способу життя студентів і форму-
ванню активної позиції в збереженні 
і зміцненні свого здоров'я.

Ивчатова Т.В. Информационные технологии 
в физическом воспитании студенческой мо-
лодежи. Представлены систематизированные 
данные об особенностях использования со-
временных информационных технологий в 
практике физического воспитания студентов 
не физкультурных вузов. Рассмотрены пер-
спективные направления использования ком-
пьютерных технологий в физическом воспита-
нии студенческой молодежи. Проведен анализ 
отечественной и зарубежной литературы, а 
также источников Интернета касающихся про-
блемы здорового образа жизни студентов, а 
также формированию активной позиции в со-
хранении и укреплении своего здоровья.

Ivchatova T.V. Information tech-
nologies in physical education of 
students. In the article is presented 
the systematized information about 
the using features of modern infor-
mation technologies in practice of 
student physical education in not 
athletic universities. The analysis 
of domestic and foreign literature is 
conducted, and also Internet sources 
related to the problem of healthy way 
of life of students, and also to forming 
of active position in maintenance and 
strengthening of the health.

Ключові слова:
фізичне виховання, студен-
ти, інформаційні технології, 
комп’ютерна програма. 

физическое воспитание, студенты, 
информационные технологии, компьютерная 
программа.

information technology, students, 
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Вступ.1

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

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

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

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

На тлі інтенсифікації навчального процесу у вузах 
за останні роки в Україні відзначається неухильна тен-
денція зниження об’єму рухової активності студентів, 
що негативно позначається на їх фізичному розвитку, 
фізичній підготовці і функціональному стані [5, 6].

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

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

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

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

Різні спеціалісти [5, 6, 7] відмічають, що заповне-
ння даного інформаційного вакууму можливе на основі 
використання в процесі фізичного виховання студентів 
можливостей сучасних комп’ютерних технологій.
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Робота виконана згідно плану науково-дослідної 
роботи кафедри кінезіології Національного універси-
тету фізичного виховання й спорту України і «Зведе-
ного плану НДР в сфері фізичної культури й спорту 
на 2006-2010 р.» Державного комітету України з пи-
тань фізичної культури й спорту по темі 3.2.1. «Вдо-
сконалення біомеханічних технологій у фізичному 
вихованні й реабілітації з урахуванням просторової 
організації тіла людини».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета – вивчити і узагальнити представлені в 

спеціальній науковій літературі і джерелах Інтернет 
питання використання інформаційних технологій 
у фізичному вихованні студентів.  Для вирішення 
поставленої мети використовувався аналіз науково-
методичної літератури, а також джерел Інтернет.

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

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

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

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

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

О.Ю. Фанигіною [9] розроблена комп'ютерна програ-
ма «Aquastudent+». Структура і вміст  комп'ютерної про-
грами, дозволяють моделювати заняття по аквааеробіці 
так, щоб якнайповніше враховувалися  інтереси і рівень 
фізичної підготовленості студенток. Запропонована ав-
тором програма складається з трьох блоків: «Аквааеро-
біка»,  «Оздоровчі програми» і «Функції забезпечення».

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

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

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

При створенні комп'ютерної програми Н.А. Коло-

сом, [6] враховувалися:
педагогічна доцільність вживання програмних засобів; • 
функціональне призначення окремих типів про-• 
грамних засобів (навчальні, підсумкові знання, які 
визначають необхідний рівень засвоєння і реалізу-
ють зворотний зв'язок);
типологія програмових засобів за методичним призна-• 
ченням (інформаційно-методичні, які дають можли-
вість пошуку і вибору необхідної інформації) [8].  

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

Висновки.
Проведений аналіз і узагальнення даних вітчизня-

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

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

Перспективи подальших досліджень будуть 
пов'язані з розробкою мультимедійної комп'ютерної 
програми «Здоровий спосіб життя студентів».
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Залежність успішності в ігровій діяльності волейболісток  
від психологічного клімату в команді

Казаков Д.О.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Розглянуто особливості взаємо-
відносин у команді волейболісток, 
здійснено аналіз психологічного 
клімату у жіночій команді. У 
експерименті приймали участь 
дві команди волейболісток пер-
шого спортивного розряду по 18 
спортсменок віком 19-23 роки. 
Встановлено, що в успішній 
команді переважають друже-
любний та альтруїстичний типи 
відношень між членами команди. 
В команді з низькою успішністю в 
спортивній діяльності домінуючим 
є агресивний та егоїстичний типи 
відношень. Доведено залежність 
спортивних результатів від 
психологічного клімату в команді. 

Казаков Д.А. Зависимость успешности 
в игровой деятельности волейболисток 
от психологического климата в команде. 
Рассмотрены особенности взаимоотноше-
ний в команде волейболисток, осуществлен 
анализ психологического климата в женской 
команде. В эксперименте принимали уча-
стие две команды волейболисток перво-
го спортивного разряда по 18 спортсменок 
возрастом 19-23 года. Установлено, что в 
успешной команде преобладают дружелюб-
ный и альтруистичный типы отношений меж-
ду членами команды. В команде с низкой 
успеваемостью в спортивной деятельности 
доминирующими являются агрессивный и 
эгоистичный типы отношений. Доказана за-
висимость спортивных результатов от пси-
хологического климата в команде.

Kazakov D.A. Dependence of success 
in playing activity of volley-ballers from 
psychological climate in command. The 
features of mutual relations are considered 
in the command of volley-ballers, the anal-
ysis of psychological climate is carried out 
in a womanish command. In an experiment 
two commands of volley-ballers took part 
for 18 sportswomen by age of 19-23. All of 
them on qualification have the first sporting 
digit. It is set that in a successful command 
the friendly and altruism types of relations 
prevail between the members of com-
mand. In a command with low progress in 
sporting activity dominant are aggressive 
and selfish types of relations. Dependence 
of sporting results is well-proven on a psy-
chological climate in a command. 

Ключові слова:
волейбол, психологічний клімат, 
взаємовідношення в команді, 
успішність.

волейбол, психологический климат, вза-
имоотношение в команде, успеваемость.

volley-ball, psychological climate, interre-
lation, is in a command, progress.

Вступ.1

З життєвого досвіду та з теоретичних надбань 
науковців відомо, що в складних умовах завжди 
загострюються емоційно-почуттєве сприйняття 
дійсності, підвищується ступінь прояву 
непоступливості, нетерпимості до думок і дій інших, 
зростає конфліктність і агресивність.

В спортивній діяльності, особливо в ігрових 
видах спорту, емоційне розпечення досягає високого 
рівня. Причому, сумісні дії гравців у процесі гри є 
зачіпкою для того, щоб виплеснути свої негативні 
емоції або незадоволення у будь-чому на товариша 
по команді. Непорозуміння, низький рівень емпатії, 
заздрість, непоступливість, безкомпромісність і цілий 
ланцюг інших якостей і станів особистості гравців 
обумовлюють погіршення психологічного клімату в 
команді, що, безумовно, відбивається негативно на 
результатах її ігрової діяльності.

Саме тому, проблема формування гарної атмосфери 
в команді є важливою і практично значущою. Створити 
команду з добрим психологічним кліматом, підібрати 
гравців таким чином, щоб всі вони не тільки успішно 
взаємодіяли на площадці, але й були гармонічні між 
собою, як особистості, уникали конфліктів і сварок – 
це велике педагогічне мистецтво.

Розглядаючи взаємовідношення гравців у 
команді, слід відмітити, що в межах цієї проблеми 
явна недостатність фактичного матеріалу і наукових 
розробок. Отже, розуміючи велике значення 
зазначеної проблеми для спортивного життя, розвитку 
взаємовідносин, особливо в жіночих командах, мі и 
здійснили дане дослідження.

В літературних джерелах проблема взаємозв’язків і 
взаємовідношень у спортивних колективах висвітлена 
у достатній мірі [2, 3, 6, 8]. Хоча при більш пильному 
її аналізі з позиції наявності в дослідженнях крім за-
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кликів і декларацій, безпосередніх рекомендацій для 
тренерів і гравців (безумовно основаних на солідній 
експериментальній базі даних) незначна кількість.

Так, міжособистісні відношення у спортивних 
колективах досліджувались ще з середини минулого 
сторіччя. Наприклад, у дослідженні Ю.А. Коломий-
цева показано,  що міжособистісні відношення мають 
прямий вплив на результати спортивної діяльності: 
при гарних взаємовідносинах результати покращу-
ються, при поганих – навпаки [7].

Підтвердження тезису про роль психодинамічних 
зв’язків в спортивній групі існує в багатьох, як більш 
ранніх [6, 7, 8], так і сучасних дослідженнях [2, 4, 9, 
13]. 

Так, у дослідженні О.О. Мітової показано, що фак-
тором, який лімітує підвищення спортивної майстер-
ності гравців є негативний ефект міжособистісних від-
ношень в команді. Такі автори як В.А. Шаблинський і 
Б.М. Шерцис у психологічній підготовці спортсменів 
вбачають як одну з основних умов взаємопорозуміння 
в спортивних групах і командах. 

В монографії Р.Ф. Сопова докладно аналізують-
ся психологічні умови міжособистісних конфліктів у 
спортивних командах [13]. В роботі Р.Л. Кричевського 
і М.М. Рижак теж доводиться, що психологічний клі-
мат в спортивному колективі має суттєве значення для 
успішності його діяльності [8].

Водночас, існує точка зору відповідно до якої 
конфліктні взаємовідносини у колективі формують 
агресивну поведінку, яка, в свою чергу, активізує дії 
спортсменів, штовхає його шукати шляхи до виграшу, 
до перемоги над суперником [6]. 

Тобто, у такому розумінні погіршення відносин у 
колективі розцінюється як позитивне явище, що веде 
до поліпшення спортивних результатів. Ще в меншій 
мірі проаналізовані взаємовідносини між тренером і 
спортсменами і зовсім фрагментарно особливості вза-
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ємовідносин у жіночих командах та міжособистісних 
відношень у системі «тренер-спортсменка».

У зв’язку з недостатнім рівнем дослідження цілої 
низки питань у вказаній проблемі при одно часовій її 
актуальності для спортивної діяльності у волейбольних 
командах ми вирішили провести дане дослідження. 

Робота виконана за планом НДР Харківської дер-
жавної академії фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - виявити особливості взаємовідно-

син у команді волейболісток і на основі одержаних 
даних сформулювати рекомендації тренерам.

Методи та організація дослідження.
В дослідженні прийняли участь дві команди во-

лейболісток віком 19-23 роки, всі вони за кваліфі-
кацією мають перший спортивний розряд. Кожна 
з команд (n=36) тренувалась в однакових умовах і 
мали рівну кількість змагальних зустрічей. Команда 
А (n=18) за оцінками експертів (тренери і керівники 
команд) оцінена як успішна за результатами зіграних 
ігор у змагальному періоді. Команда Б (n=18) за тими 
ж самими критеріями віднесена до неуспішних. 
Психологічний клімат оцінювали в обох командах з 
метою порівняння.

Визначення соціально-психологічного клімату 
у даних командах здійснювалось за допомогою 
примінення методики оцінки психологічної атмосфери 
(А.Ф. Фідпер) [14], та експрес-методики вивчення 
соціально-психологічного клімату в колективі (О.С. 
Михалюка і А.Ю. Шалито) [6].

З метою більш глибокого аналізу міжособистісних 
відношень жінок у команді використовувалась 
діагностика міжособистих відношень Т. Лірі [10]. 
А ступінь прояву емпатії серед членів команди 
досліджували приміняючи методику В.В. Бойко [11]. 
Кількісні дані оброблялись методами математичної 
статистики [12]. 

Результати дослідження.
У дослідженнях психологічного клімату переслі-

дується дві мети: 1) підтвердження гіпотези про те, 
що в певних колективах (наприклад, спортивній ко-
манді) з різним психологічним кліматом спортивна ді-
яльність протікає в залежності від згаданого клімату; 
2) розробку практичних рекомендацій з оптимізації 
психологічного клімату у колективі. У нашому дослі-
дженні ми намагались вирішити проблему за першим 
напрямком.

Результати одержані в дослідженні представлені на 
рисунку 1. Оскільки в основі методики оцінки психо-
логічної атмосфери використаний метод семантично-
го диференціалу, то ступінь вираженості визначаємих 
якостей коливається між двома полюсами і оцінюєть-
ся від одного (мінімум) до восьми (максимум) балів.

Отримані результати дають можливість наглядно 
спостерігати наявність значних розбіжностей у профі-
лях волейбольних команд з різною успішністю в ігро-
вій діяльності. Так, команда А (успішні) мала сумарну 
кількість – 26 балів, водночас команда Б (неуспішні) 
набрала 64 білі. За уявою авторів методики, чим біль-
ша кількість балів відноситься до даної групи людей, 
тим гірший психологічний клімат у цьому колективі.

Одержані профілі також свідчать , що в команді А 
домінують позитивні взаємовідносини між воле соліст-
ками тому, що вони частіше за все проявляли такі якості 
як дружелюбність, згоду, задоволеність, теплоту. Саму 
в зв’язку з цим у них у кращій формі здійснювались і 
продуктивність, і співробітництво, і взаємопідтримка, 
що і обумовило їх спортивну успішність.

Команда Б у більшій мірі проявляла такі якості як 
ворожість, незгода, холодність, недоброзичливість, 
байдужість. Малий рівень їх успішності обумовлю-
вався також непродуктивністю і неузгодженістю.

Наступним етапом дослідження було виявлення 
соціально-психологічного клімату в жіночих волей-

Рис. 1. Особистісні профілі досліджених волейболісток  
з різною успішністю в спортивній діяльності (у балах)

Таблиця 1
Оцінки компонентів відношень в командах волейболісток з різною успішністю (в умовних одиницях)

Визначаємі компоненти Команда А (n=15) Команда Б (n=15)
Емоційний +0,33 -0,33
Когнітивний +0,33 -0,33
Поведінковий +1 +0,33

1 2 3 4 5 6 7 8
Дружелюбність 10 10 Ворожість
Згода 9 9 Незгода
Задоволеність 8 8 Незадоволеність
Продуктивність 7 7 Непродуктивність
Теплота 6 6 Холодність
Спвробітшщтво 5 5 Незгодженість
Взаємопідтрімка 4 4 Недоброзичливість
Захопленість 3 3 Бездушність
Цікавісіь 2 2 Нудьга
Успішність 1 1 Безуспішність

0 0
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больних командах за трьома групами компонентів від-
ношень, що представлено в даних таблиці 1. 

Дані таблиці 1 свідчать про наявність в дослідже-
них командах волейболісток вельми суттєвої різниці в 
одиниці компонентів відношень між членами коман-
ди. А саме: кількісний прояв компонентів відношень 
за рекомендаціями авторів методики має і якісні оцін-
ки. Так, оцінка +1 означає, що в команді А у спортсме-
нок повністю позитивні відношення на поведінковому 
рівні; на двох інших рівнях (+0,33) відношення просто 
позитивні. В команді Б оцінка – 50 означає, що на всіх 
трьох рівнях (емоційному, когнітивному і поведінко-
вому) відношення між членами команди негативні.

Більш повну характеристику міжособистісних від-
ношень між членами вивчаємих команд можна отри-
мати за методикою Т. Лірі. Кількісні дані одержані за 
допомогою цієї методики представлені на рисунках 2 і 
3. Дана методика дозволяє отримати вісім типів відно-
шень у досліджуємої особи до оточуючих і авторитар-
ний, егоїстичний, агресивний, підозрілий, підлеглий, 
залежний, дружелюбний, альтруїстичний. 

Одержані в дослідженні бали перенесені на диско 
граму, при цьому відстань від центра кола відповідає 
числу балів від 0 до 16. З’єднання векторів означає 
профіль команди.

Одержані результати переконують у домінуванні 
між членами успішної команди А напрямку відношень  
з кількістю 8 балів за дружелюбним та альтруїстичним 
типами відношень (профіль команди зміщений вправо 
по горизонталі). Стосовно неуспішної команди Б мож-
на відмітити, що  її профіль зміщується у протилежну 
сторону (вліво по горизонталі), а у її членів перевалює  
агресивний, егоїстичний і підозрілий типи відношень 
(12-14 балів).

Необхідно пояснити, що дружелюбний тип від-
ношень у волейболісток з групи А оцінений на рівні 
8 балів означає, що це тип відношень осіб, які нама-
гаються бути у згоді з думкою оточуючих, ці спортс-
менки прагнуть допомагати іншим, вони компромісні, 
безконфліктні, схильні до співробітництва і коопера-
ції. Альтруїстичний тип на рівні 8 балів трактується 
наступним чином: особи, що до нього відносяться, 
мають відповідальність у відношенні до людей, до-
брі, дбайливі, некорисливі, чуйні,  можуть заспокоїти 
оточуючих.

Авторитарний тип на рівні 7 балів характеризуєть-
ся наявністю у цих осіб впевненості у собі, впертості і 
наполегливості. Всі перераховані якості у більшій мірі 
були притаманні волейболісткам з успішної команди 

(А). Отже, сукупність якостей особистості та рис їх 
характеру в значній мірі обумовлює успішність у їх 
спортивній діяльності.

Стосовно групи волейболісток, які увійшли в ко-
манду Б, можна відмітити, що їм притаманні якості, 
що характеризують такі типи як агресивний, егоїстич-
ний і підозрілий. Підозрілий тип на рівні 13 балів – це 
особи схильні до сумніву, замкнуті, скритні, скептич-
ні, з високим рівнем вербальної агресії.

Егоїстичний тип на рівні 14 балів означає, що до 
цієї групи входять особи самозадоволені, самозакоха-
ні, хвастливі, чванькуваті. 

Агресивний тип на рівні 12 балів характеризують-
ся значним ступенем прояву таких якостей як вимо-
гливість, прямолінійність, різкість, непримиримість, 
глузливість, дратівливість.

Намагаючись виявити схильність спортсменок 
обох команд до співчуття і змоги зрозуміти і розді-
лити переживання партнерів команди ми приміняли 
методику рівня емпатичних здібностей В.В. Бойко. 
Одержані результати представлені у таблиці 2. 

Одержані дані дають змогу відмітити, що в цілому 
емпатичні здібності у представників обох команд не-
достатньо розвинені, але при цьому спостерігаються 
якісні відмінності.

Так, наприклад, раціональний канал емпатії роз-
винений значно краще в успішної команди А (32,4 
бала проти 21,2 бала, р‹0,05, що є в команді Б). Ра-
ціональний канал емпатії характеризує спрямованість 
уваги, сприйняття і мислення особи на розуміння суті 
іншої людини, на її психологічний стан, проблеми і 
поведінку. Це спонтанний інтерес до іншого, що від-
криває шлюзи емоційного та інтуїтивного віддзерка-
лення партнера. Тобто, гарний психологічний клімат 
в команді сприяє і розвитку інтересу до товаришів 
по команді, виникнення бажання зрозуміти їх інтер-
еси, стан, проблеми, особливо якщо вони загальні або 
співпадають зі своїми.

Емоційний канал емпатії у команді з успішною 
спортивною діяльністю (А) майже вдвічі більш роз-
винений, ніж у команді Б (28,4 балів, проти 15,3 балів, 
р‹0,05). За допомогою цього каналу оцінюється здат-
ність особи входити в емоційний резонанс з оточую-
чими: співпереживати, брати участь у вирішення їх 
проблем. Емоційна чуйність стає засобом входження 
в енергетичне поле партнера. Зрозуміти внутрішній 
світ іншої людини, прогнозувати її поведінку і ефек-
тивно взаємодіяти з нею можна лише тоді, коли відбу-
лася енергетична взаємодія з нею. Сполучною ланкою 

Таблиця 2
Показники рівня прояву емпатичних здібностей волейболісток з різним ступенем успішності (в балах)

 X +m  Виявляємі здібності
Команда А

(n=15)
Команда Б

(n=16)
Рівень ймовірності
t p

Раціональний канал 32,4±3,4 21,2±3,3 2,4 ‹0,05
Емоційний канал 28,4±2,35 15,3±2,14 2,2 ‹0,05
Інтуїтивний канал 25,7±4,02 13,0±3,06 2,3 ‹0,05
Установки 31,6±7,26 10,4±8,17 1,9 ›0,05
Проникаюча здатність 27,8±4,32 9,0±4,23 3,1 ‹0,01
Ідентифікація 31,0±2,45 22,3±2,21 2,6 ‹0,05
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Рис. 2. Профіль відношення між членами команди Б

Рис. 3. Профіль відношень між членами команди А
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між людьми є саме співучасть та співпереживання. А 
це значить, що ці процеси можуть відбуватись тіль-
ки в умовах сприятливого клімату в команді. Іншими 
словами, ми можемо стверджувати, що гравці з ко-
манди А мають сприятливий психологічний клімат в 
своїй команді.

Показник інтуїтивного каналу емпатії у волей-
болісток з команди А теж значно перевищує анало-
гічний в команді порівняння: 25,7 проти 13,0 балів, 
р‹0,05. Здібності, що вимірюються за допомогою ін-
туїтивного каналу дозволяють людині передбачати 
поведінку партнерів, правильно діяти в умовах дефі-
циту початкової інформації про них, спираючись на 
досвід, що зберігається і підсвідомості. На рівні інтуї-
ції замикаються і узагальнюються різні відомості про 
партнерів.

Що стосується установок, то вони обумовлюють 
сприяння емпатії, від них залежить результативність 
останньої. При позитивній установці на людину ми в 
значно більшій мірі налаштовані на те, щоб зрозуміти 
її, відчути її психологічний стан. В умовах негативно-
го психологічного клімату установки перешкоджають 
повноцінному прояву емпатії. 

Ефективність емпатії також знижується, якщо 
людина прагне уникати особистих контактів, вважає 
недоречним проявляти цікавість до товариша по ко-
манді, переконана у тому, що вона повинна спокійно 
відноситись до переживань і проблем оточуючих.

На основі цього ми можемо вважати, що успіш-
ність в спортивній діяльності обумовлюється і скла-
довими емпатії.

Проникаюча здатність завжди розцінюється як 
важлива комунікативна власність людини, що дозво-
ляє створювати атмосферу відвертості, довірливості, 
задушевності. При аналізі ігрових ситуацій, розборі 
особливостей техніко-тактичних дій волейболістів, 
більшої результативності досягають ті команди, в яких 
проникаюча здатність «на висоті». Що стосується до-
сліджених волейболісток, то знову в успішній коман-
ді А цей показник втричі більший, ніж у неуспішній: 
27,8 проти 9,0 при р‹0,01.

При низьких показниках проникаючої здатності 
(як це спостерігається в команді Б) домінує атмосфера 
напруженості, неприродності, підозрілості, заздрості. 
Партнери з команди конфліктують одна з одною – без-
умовно, це перешкоджає розкриттю співпереживання 
і емпатичному збагненню.

І, нарешті, ідентифікація – це теж важливий еле-
мент у реалізації емпатії. Вважається, що це уміння 
зрозуміти іншого на основі співпереживань, поста-
новки себе на його місце. Ідентифікація обумовлюєть-
ся легкістю, рухливістю і гнучкістю емоцій, здібністю 
до наслідування. Цей показник у досліджених коман-
дах волейболісток має менші відмінності: 31,0 бал та 
22,3 бали, при р‹0,05.

Отримані дані дають можливість підкреслити, що 
наявність у спортсменок добре розвинених емпатич-
них здібностей детермінує формування сприятливого 
психологічного клімату в команді. Проведене дослі-
дження дозволяє зробити наступні висновки. 

Висновки.
1. Встановлено, що складові психологічного клімату 

у жіночій волейбольній команді впливають на 
успішність її спортивної діяльності. Команда з не-
сприятливим психологічним кліматом оцінена як 
неуспішна за результатами проведених ігор.

2. Тренерам жіночих волейбольних команд 
рекомендується врахувати взаємовідносини між 
членами команди, особливості «жіночої» психіки з 
акцентом на риси характеру і поведінку партнерів в 
складних умовах і обов’язково посилити відношення 
спортсменок до психологічної підготовки.
Перспективою подальших досліджень має бути 

розробка програми спеціальної психологічної підго-
товки розрахованої на жіночі волейбольні команди з 
метою оптимізації психологічного клімату. 
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Перспектива розвитку фізичної терапії  
у системі охорони здоров’я України

Кобелєв С.Ю.
Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Проведено порівняльний аналіз 
системи відновного лікування в 
Україні та закордоном. Розглянуто 
особливості функціонування служби 
лікувальної фізкультури та фізичної 
терапії. Наголошено на основних 
відмінностях підготовки лікаря, 
інструктора з лікувальної фізичної 
культури та фізичного терапевта. 
У контексті інтеграційних процесів 
видається коректним та доцільним 
замість служби лікувальної фізичної 
культури впроваджувати сучасний 
напрямок, фізичну терапію. Зазначе-
но на необхідності реорганізації си-
стеми охорони здоров’я України, як 
на законодавчому так і на місцевому 
рівнях.

Кобелев С.Ю. Перспектива развития фи-
зической терапии в системе здравоохра-
нения Украины. Проведен сравнительный 
анализ системы восстановительного лече-
ния в Украине и заграницей. Рассмотрены 
особенности функционирования службы ле-
чебной физкультуры и физической терапии. 
Отмечено основные отличия подготовки 
врача, инструктора по лечебной физиче-
ской культуры и физического терапевта. В 
контексте интеграционных процессов пред-
ставляется корректным и целесообразным 
вместо службы лечебной физической куль-
туры внедрять современное направление, 
физическую терапию. Отмечена необходи-
мость реорганизации системы здравоохра-
нения Украины, как на законодательном так 
и на местном уровнях.

Kobelyev S.Y. Development pros-
pects for physical therapy in health 
care of Ukraine. Made a comparative 
analysis of systems restore therapy in 
Ukraine and abroad. It is considered 
the features of functioningof service 
remedial gymnastics and physical ther-
apy. Emphasized on the main differ-
ences of education physician, assistant 
of remedial gymnastics and physical 
therapist. In the context of integration 
processes correctly and expediently 
in place Service remedial gymnastics 
to apply the modern direction physical 
therapy. Specified the need to reorga-
nize the health system of Ukraine, on 
the legislative and local levels.

Ключові слова:
фізична терапія, рухова функція, па-
цієнт, лікувальна фізична культура, 
відновне лікування, лікар, інструк-
тор.

физическая терапия, двигательная функ-
ция, пациент, лечебная физическая куль-
тура, восстановительное лечение, док-
тор, инструктор.

physical therapy, functional movement, 
patient, remedial gymnastics, restore 
therapy, physician, assistant.

Вступ.1

Сьогодні розвиток сучасного підходу до питання 
вирішення покращення стану здоров’я населення в 
Україні не відбувається без участі новітніх технологій, 
нових методів діагностики, соціальної адаптації 
та залученням інших фахівців зокрема з немедич-
ною (лікарською) освітою. Розглядаючи у широкому 
розумінні визначення “охорона здоров’я”, яке запози-
чило терміни та поняття з інших дотичних наук, зо-
крема біології, фізики, хімії, психології, фізичної куль-
тури тощо, слід зауважити що сам термін “здоров’я” 
за визначенням ВООЗ – це “стан повного фізичного, 
психологічного та соціального благополуччя, а не 
тільки відсутність хвороби чи фізичних дефектів” [1], 
зосереджує свою увагу більше на таких складових, як 
якість життя. Таким чином по змісту термін “охорона 
здоров’я” це широкий напрямок заходів який повинен 
включати не тільки медичні заходи, яким відводиться 
ключова роль у стані здоров’я, а також стан екології, 
соціальний захист, фізкультурно-оздоровчий рух та 
військові дії.

Невід’ємною складовою медицини є фізична 
терапія або фізична реабілітація. Синонімічність 
україномовного терміну, сфери діяльності “фізичної 
реабілітації” та загальноприйнятого світового терміну 
“фізична терапія” було висвітлено у попередніх пра-
цях [2, 3]. Зміст фізичної терапії передбачає забез-
печення послугами приватних осіб та населення за-
галом, метою якої є максимально можливий розвиток, 
підтримання та відновлення рухових функцій або 
якості функцій організму впродовж усього життя. 
Це включає також надання послуг у випадках, коли 
рухові функції можуть бути послаблені чи втрачені 
внаслідок старіння, перенесеної травми, погіршення 
стану здоров’я або негативного впливу навколишньо-
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го середовища. Повноцінна рухова функція є ключо-
вим у понятті “здорова людина” [4]. 

В Україні триває період перебудови сучасної 
медицини до міжнародних вимог, зокрема триває 
реорганізація надавання медичних послуг та впро-
вадження мультидисциплінарного підходу із залу-
ченням фахівців з немедичною освітою, зокрема 
фахівців фізичної реабілітації (фізичних терапевтів). 
Враховуючи теперішній стан заохочення держави до 
впровадження високих стандартів медичних послуг є 
необхідність розкрити перспективи фізичної терапії 
(фізичної реабілітації) у системі охорони здоров’я 
України. 

Робота виконувалася в рамках Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури 
і спорту на 2006-2010 роки за темою 4.1.2 «Фізична 
реабілітація неповносправних осіб з руховими 
дисфункціями».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою нашого дослідження є визначення змісту 

діяльності фізичної терапії (фізичної реабілітації) та 
її перспективи розвитку у системі охорони здоров’я 
України.

Методи дослідження: теоретичний аналіз, уза-
гальнення літературних джерел, порівняльний аналіз.

Результати дослідження.
Сучасна фізична реабілітація в України зараз 

перебуває на межі визначення ключових змін, які у 
подальшому сформують суттєві напрямки та розви-
ток даної галузі. Зокрема конститутивним питанням є 
впровадження терміну “фізична терапія” та “фізичний 
терапевт”, замість українського терміну “фізична 
реабілітація” та “фахівець фізичної реабілітації”, так 
як по змісту і спрямуванню діяльності ці терміни є 
синонімами [2, 3]. У подальшому ми будемо вживати 
термін “фізична терапія” та “фізичний терапевт”, як 
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це проголошує СКФТ (Світова Конфедерація фізичної 
терапії), яка є єдиним міжнародним органом що володіє 
ексклюзивним правом вживати даний термін [5].

Впровадження та реалізація змін у будь-яку 
систему, що функціонує в певних відомствах та 
міністерствах, потребує ряд поступових, доказових 
та постійних змін, як на рівні положень, наказів, по-
станов, тобто потребує зміни законодавства, так і на 
місцевому рівні відповідна їх реалізація. Існуюча си-
стема відновного, реабілітаційного виду лікування, 
а зокрема служба ЛФК (лікувальна фізична культу-
ра), яка існує вже поспіль декілька десятків років на 
Україні зарекомендувала себе, як система, яка мо-
рально та науково застаріла. Теперішній стан служ-
би ЛФК має ряд істотних мінусів. Зокрема існуюча 
підготовка лікарів та інструкторів (медичних сестер) 
ЛФК не цілком відповідає сучасним тенденціям та 
підходам лікування або відновлення при порушені 
рухових функцій пацієнтів. Так фахова підготовка 
лікарів, яка передбачає отримання спеціалізації з ЛФК 
здійснюється тільки на етапі після дипломної освіти, і в 
основному зводиться до вивчення загальних положень. 
Обов’язки лікаря ЛФК в основному передбачають: 
контроль за функціональними обов’язками персоналу, 
який йому підпорядковується; проведення загального, 
лікарського обстеження систем організму та скеру-
вання на лікувальну фізкультуру [6]. Слід зауважи-
ти що основною функцією лікаря ЛФК є організація 
роботи служби ЛФК, проведення лікарського обсте-
ження, яке передбачає збір антропометричних даних 
та визначення виду, періоду та етапу проведення 
реабілітації, але безпосередньої участі у процесі вико-
нання поставлених ним завдань непередбачено. Вико-
нання запланованих заходів складених лікарем ЛФК, 
та складання схеми занять по лікувальній фізкультурі 
і створення приблизних комплексів фізичних вправ до 
них здійснює інструктор (медична сестра) ЛФК який 
(яка) повинен(а) мати середню медичну освіту та 
спеціальну підготовку по лікувальній фізкультурі. Се-
редня медична освіта формує знання та навички вико-
нання найзагальніших професійних медсестринських 
маніпуляцій під керівництвом лікаря [7], а спеціальна 
підготовка по ЛФК у більшості випадків носить огля-
довий характер без достатнього практичного застосу-
вання набутих навиків роботи з пацієнтами. Така схема 
функціонування служби ЛФК, підготовки спеціалістів 
та реалізація їх посадових обов’язків породжує низку 
суттєвих недоліків:

проведення лікарем ЛФК обстеження на визна-• 
чення рухового потенціалу пацієнта не передбачає 
обов’язкову практичну участь інструктора ЛФК;
відсутність безпосередньої участі присутності ліка-• 
ря за станом пацієнта під час проведення процедур з 
ЛФК та внесення ним корекцій у поточному режимі 
занять з ЛФК;
використання шаблонів приблизних комплексів • 
вправ;
відсутність ведення відповідної документації, яка • 
передбачає адекватну оцінку рухового потенціалу 
пацієнта.

Така реалізація полегшення рухових дисфункцій 
пацієнтів, де лікар ЛФК проводить обстеження хво-
рих, скеровує на лікувальну фізкультуру, визначає 
методику процедур, їх дозування та контролює про-
ведення занять з хворими інструкторами в палатах 
та в залах ЛФК, а інструктор є у ролі тільки виконав-
ця з обов’язками складанням схеми занять та при-
близних комплексів фізичних вправ, протирічить 
загальним принципам розвитку фізичних якостей 
(сили, витривалості, гнучкості) та етапам навчан-
ня будь-яких рухових навичок, де для успішного їх 
оволодіння пацієнтом, необхідно щоб спеціаліст мав 
спеціальну педагогічну підготовку, яка у більшості 
випадків здобувається в межах вищої освіти. Крім 
того кількість посад інструкторів (медсестер) з ЛФК, 
в декілька разів перевищують кількість посад лікаря 
ЛФК, що фізично унеможливлює здійснення лікарем 
безпосереднього контролю за перебігом заняття, яке 
проводить інструктор (медсестра) з ЛФК.

Новий для України напрямок – фізична терапія, 
не зовсім адекватно протиставляється існуючій 
українській системі відновного лікування (служ-
би ЛФК), так як передбачає залучення спеціалістів 
з немедичною вищою освітою, а зокрема фізичних 
терапевтів, які здійснюють своїми діями безпосередній 
вплив на стан здоров’я пацієнтів. Однією з перешкод 
до впровадження даного напрямку є використання 
самого терміну “терапія”, яка в українській дійсності 
використовується виключно як медичне поняття, 
і яке відносять тільки до сфери лікарів. Проте у су-
часному міжнародному тлумаченні фізична терапія 
(фізіотерапія) – це не галузь медицини, а “професія 
галузі охорони здоров’я, пов’язана зі зміцненням 
здоров’я, запобіганням фізичної неповносправності, 
оцінкою стану і реабілітацією пацієнтів з больовим 
синдромом, хворобою чи травмою, та лікуванням 
із застосуванням фізичних терапевтичних засобів і 
без застосування медикаментозних, хірургічних або 
радіологічних засобів”, або “використання фізичних 
засобів і методів, таких як масаж і маніпуляції, 
терапевтичні вправи, гідротерапія і різні форми 
енергії, у реабілітації та відновленні нормальної 
тілесної функції після захворювання або травми” [2]. 
Фізична терапія, яка є невід’ємною частиною проце-
су лікування і являється основною у реабілітації, по-
декуди навіть не сприймається, як окрема самостійна 
дисципліна. В деякій мірі це є зрозумілим, так як фізична 
терапія увібрала в себе розрізнені дисципліни такі як, 
педагогіку, фізику, психологію, фізіологію, патологію, 
фізичну культуру, менеджмент та інші, і знаходиться 
на стику медицини та інших наук. Практичне застосу-
вання на дотичному рівні ЛФК та фізичної терапії, а це 
рівень прикладного застосування засобів та методів, 
поверхнево не розмежовує дисципліни і візуально 
не відрізняється один від одного. Проте глибинний 
рівень, а це рівень мислення, система підготовки, удо-
сконалення та спрямування практичного застосуван-
ня, які базуються на всебічному аналізі причин пору-
шень рухових функцій, способу прийняття рішення, 
які є найбільш оптимальні для пацієнта враховуючи 
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його поточні потреби та підготовці спеціалістів, ма-
ють радикальні відмінності. Подібний вид мислення, 
підготовки кадрів по лікувальній фізкультурі прак-
тично є відсутній у теперішній системі відновного 
лікування (служби ЛФК), де усе на практиці зводить-
ся до виконання “відірваних” від реалії приблизних 
комплексів фізичних вправ та процедур. На такому 
ґрунті глибинних відмінностей у існуючій та новій 
формах реабілітації виникає ряд питань:

що сучасна фізична терапія пропонує?• 
яке місце у системі охорони здоров’я вона займає?• 
в яких вищих навчальних закладах повинна прово-• 
дитись базова підготовка фізичних терапевтів?

Це далеко не повний перелік питань, але на нашу 
думку вони являються ключовими у контексті впро-
вадження нових стандартів та інтеграції фізичної 
терапії у діючу систему відновного лікування.

Фізична терапія, яка є лідером серед усіх видів 
реабілітації зміст та діяльність якої, як було сказа-
но вище, передбачає максимально можливий розви-
ток, підтримання та відновлення рухових функцій 
або якості функцій організму впродовж усього жит-
тя [4], відповідає сучасним потребам суспільства та 
успішно розвивається в усьому світі. Фізичні терапев-
ти це особи, які мають відповідну кваліфікацію [4, 5], 
їх ґрунтовні знання про тіло, потреби і можливості 
рухового апарату, які мають ключове значення для 
здійснення діагностики і втручання здобуваються 
у вищих навчальних закладах. На сучасному етапі 
підготовки фізичних терапевтів існує ряд вимог, 
яким він повинен відповідати. Так у травні 2002 
року відбулися чергові загальні збори Європейського 
регіону Світової Конфедерації фізичної терапії, де 
були проголошені стандарти практики у фізичній 
терапії [8]. Слід зауважити, що фізичні терапевти го-
туються, як незалежні практикуючі фахівці, які готові 
вести первинний прийом пацієнтів, а пацієнти/клієнти 
можуть, в свою чергу, безпосередньо звертатись до 
фізичних терапевтів без скерування від інших медич-
них фахівців [4]. Перспективним для впровадження 
фізичної терапії у систему охорони здоров’я України 
є той факт, що для внесення змін на глибинному рівні 
немає великої потреби використовувати матеріальні 
та технічні ресурси, зміни повинні більше проводи-
тись рівні сприйняття, усвідомлення та порушенні 
складених стереотипів.

Звертаючись до статистики охорони здоров’я яка в 
основному висвітлює такі показники, як смертність та 
питання “проліковування”, не цілком та повністю по-
казують рівень якості та ефективності того чи іншого 
виду лікування загальної кількості осіб із відхиленням 
у стані здоров’я. Соціальний захист зусилля якого 
більше спрямовані на благоустрій осіб із особливими 
потребами, також відштовхується від загальноприй-
нятих лікарських термінів та понять. Щодо інших 
видів впливу на покращення стану здоров’я людини, 
дані системи лікування не виділяють. Зрозумілим 
залишається гостре питання інтеграції фізичної 
терапії у системи, які не звертають великої уваги на 
якість проведених методів відновного лікування, а 

зокрема покращення рухових функцій.  Результати 
впливу фізичної терапії які є більше опосередковані 
ніж прямі, не мають безпосереднього впливу на за-
гальну статистику, яку декларує охорона здоров’я. 
Також фізична терапія, яка не передбачає надання 
первинної медичної допомоги, а зорієнтована більше 
на питання якості життя людини, дозволяє важко 
прослідкувати її вплив на поняття “здоров’я люди-
ни” у такому контексті. Відповідно діяльність служби 
ЛФК та фізичної терапії зовні практично не мають ве-
ликих розбіжностей, так як загальна статистика якості 
надаваних медичних послуг в Україні їх нехтує, та 
існуюча система відновного лікування за такими ста-
тистичними даними не вбачає потребу змінювати чи 
доповнювати складені методології лікування. 

У проекті концепції державної цільової програми 
“Медична реабілітація” на 2011-2015 роки вказується 
що “Пріоритетним напрямом Програми є комплек-
сне та системне застосування методик реабілітації 
при перебуванні хворих на госпітальному етапі, в 
спеціалізованих реабілітаційних центрах (лікарнях) 
та реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних 
закладів, при амбулаторно-поліклінічному і побутово-
му періоді лікування. Медична реабілітація хворих в 
кожному конкретному клінічному випадку ґрунтується 
на науково обґрунтованому реабілітаційному 
потенціалі пацієнта, як основі для складання 
індивідуальної реабілітаційної програми з очікуваним 
рівнем можливого відновлення дефіцитних (поруше-
них) фізіологічних функцій” [9]. Цей факт вартий 
уваги тим, що вперше пропонується системне за-
стосування методів реабілітації, що у свою чергу 
потребує мультидисциплінарного підходу та залучен-
ня різних фахівців. Але у цьому ж документі прого-
лошено – що “Первинною ланкою в функціонуванні 
системи медичної реабілітації є сімейні лікарі (лікарі 
загальної практики), які надають в амбулаторно-
поліклінічних або домашніх умовах тривалу медич-
ну допомогу відповідно до потреб пацієнтів, в тому 
числі при гострих та хронічних захворюваннях, забез-
печують медичний супровід хворих на різних етапах 
реабілітації”. Це фактично перекреслює намагання 
створення системи мультидисциплінарного підходу 
із залученням інших фахівців, зокрема фізичних 
терапевтів до участі у прийнятті рішень. Така 
концепція державної цільової програми має прирече-
ний характер ефективної дієвості системи відновного 
лікування, так як рішення приймається виключно 
однією категорією фахівців – сімейний лікар, який 
у силу свого вишколу та базових знань, у більшості 
випадків прийнятих рішень буде орієнтуватись на 
рівні порушень структури та тіла, а така складова, як 
якість життя та функціональна спроможність люди-
ни буде мати опосередкований характер і в основно-
му буде передбачати отримання соціальних пільг та 
допоміжного обладнання.

Висновки.
Одним із шляхів успішної інтеграції фізичної 

терапії у систему охорони здоров’я України є зміна 
рівня збору даних для статистики на підставі якої 
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проводяться розрахунки та подальші дії щодо певних 
видів діяльності. Слід ввести такі показники стати-
стичних даних, як рівень загального благоустрою, 
який буде включати висновки не тільки лікарів, а 
й інших спеціалістів, зокрема фізичних терапевтів, 
працетерапевтів, соціальних працівників, та інших 
спеціалістів з немедичною спеціальністю.

Впровадження запропонованих змін буде по-
требувати реорганізації структури системи охоро-
ни здоров’я, як на законодавчому рівнях так і на 
місцевому. Водночас ми переконані, що побудова 
мультидисциплінарного підходу до пацієнтів та рефор-
ми у системі охорони здоров’я України є необхідним 
кроком для реалізації сучасних загальних орієнтирів, 
які декларує ВООЗ.

Перспективу подальших досліджень ми 
вбачаємо у поглибленому вивченні різних аспектів 
функціонування фізичної терапії у економічно роз-
винутих країнах та аналізі діяльності Світової 
конфедерації фізичної терапії (World Confederation 
for Physical Therapy – WCPT) з метою використання 
передового досвіду для розвитку сучасної системи 
відновного лікування в Україні.
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Методичні основи застосування засобів фізичного виховання для 
корекції параметрів тілобудови студенток ВНЗ

Кошелева О.О., Бойко Л.С.
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Анотації:
Розглянуто питання щодо 
обґрунтування змісту 
самостійних занять фізичними 
вправами дівчат-студенток 
вищих навчальних закладів з 
пріоритетним використанням 
засобів фізичного виховання для 
корекції параметрів тілобудови. 
У експерименті приймали участь 
45 студенток у віці 17-18 років. 
Доведено, що запропонована 
експериментальна методика 
дозволяє виправляти недоліки 
тілобудови студенток.

Кошелева Е.А, Бойко Л.С. Методические 
основы использования средств физи-
ческого воспитания для коррекции па-
раметров телосложения студенток ВУЗ. 
Рассмотрен вопрос обоснования содержа-
ния самостоятельных занятий физическими 
упражнениями девушек-студенток высших 
учебных заведений с приоритетным исполь-
зованием средств физического воспитания 
для коррекции параметров телосложения. 
В эксперименте принимали участие 45 сту-
денток в возрасте 17-18 лет. Доказано, что 
предложенная экспериментальная методика 
позволяет исправлять недостатки телосложе-
ния студенток.

Koshelewa E.A, Boyko L.S. Methodical 
bases of the use of facilities of physical 
education for correction of build pa-
rameters of higher educational estab-
lishments students. It is considered the 
question of basis of maintenance of inde-
pendent employments physical exercises 
of girls-students of higher educational es-
tablishments with the priority use of facili-
ties of physical education for correction of 
build parameters. In experiment took part 
45 students in age of 17-18 years. It is 
well-proven that the offered experimental 
methodology allows to correct lacks of 
girls-students build. 

Ключові слова:
самостійні заняття фізичними 
вправами, корекція параметрів 
тілобудови, студентки.

самостоятельные занятия физическими 
упражнениями, коррекция параметров те-
лосложения, студентки.

independent engaging in physical 
exercises, correction of build parameters, 
students.

Вступ.1

На сучасному етапі розвитку суспільства важливою 
проблемою є зміцнення і збереження здоров’я дітей, 
підлітків та молоді (О.Г. Сухарєв,1991; Г.Л. Апанасенко, 
1992; Т.Ю. Круцевич, 1999). Фізична культура займає 
провідне місце у фізичному і духовному оздоровленні 
молоді і суспільства в цілому. Одним із факторів, які 
сприяють підвищенню ефективності процесу фізичного 
виховання в ВНЗ є урахування індивідуальних 
потреб та інтересів студентської молоді.  Як свідчать 
результати наукових досліджень, одним з провідних 
мотивів при виборі того чи іншого виду спорту або 
системи  фізичних вправ у дівчат-студенток є мотив 
удосконалення статури [1]. 

Тому, на наш погляд, планування самостійних 
занять фізичними вправами з пріоритетним 
використанням засобів фізичного виховання для 
корекції параметрів тілобудови підвисить інтерес 
дівчат до цієї форми фізичного виховання. До того ж, 
цінність використання фізичних вправ, які позитивно 
впливають на показники фізичного розвитку дівчат-
студенток, полягає в тому, що заняття комплексно 
впливають на організм, сприяючи підвищенню рівня 
фізичної підготовленості та покращенню показників 
соматичного здоров’я [3,6].

Проблема дослідження полягає у розробці експе-
риментальної методики самостійних занять фізични-
ми вправами, з пріоритетною спрямованістю на ко-
рекцію параметрів тілобудови дівчат – студенток.

Робота виконана у відповідності до зведеного пла-
ну науково – дослідної роботи у сфері фізичної куль-
тури і спорту на 2006-2010 рр. Міністерства України у 
справах сім’ї, молоді та спорту за темою «Теоретико-
методичні та прикладні основи фізичного виховання у 
вищих навчальних закладах України» (3.1.5).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є обґрунтування змісту самостій-

них занять фізичними вправами дівчат – студенток 
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ВНЗ з пріоритетним використанням засобів фізичного 
виховання для корекції параметрів тілобудови.

Для досягнення встановленої мети використову-
вались наступні методи досліджень: методи теоре-
тичного аналізу і узагальнення науково-методичної 
літератури, педагогічне спостереження, педагогічний 
експеримент, анкетування, антропометричні дослі-
дження, експрес-оцінка рівня соматичного здоров’я (за 
Г.Л. Апанасенко),  методи математичної статистики.

Результати дослідження. 
Розробка експериментальної методики ґрунтува-

лась на основі класифікації типів тілобудови жінок, 
яка розроблена австралійським лікарем Сандрою Ка-
бот. Вона поділяє статуру жінок на 3 типи: лімфатич-
ний, гінекоїдний, тіреоїдний.

Жінки лімфатичного типу вразливі до повноти 
всього тіла. Їх організм легко абсорбує воду, і вона на-
копичується в основному в кінцівках. Зап’ястки та лікті 
часто товсті та припухлі. Плечі, груди та грудна клітка 
середнього розміру, випирає живіт. В якості прикладу 
лімфатичного типу можна назвати Еллу Фіцджеральд.

До гінекоїдного типу відносять жінок з такими по-
казниками тілобудови:  грушовидна форма тіла, що 
розширюється біля стегон, сідниці округлі, стегна по-
мітно видно. Задня частина звисає. Вузька талія ство-
рює жіночу лінію. Груди можуть бути малими  і вели-
кими. Плечі зазвичай вузькі або середні. Прикладом 
гінекоїдного типу фігури може бути Мерелін Монро.

Для жінок тіреоїдного типу характерні струнка 
фігура та крихка кісткова система. Вони мають  до-
вгі пропорційні кінцівки. Стрункі ноги та руки. Груди 
маленькі та середні. Їх фігура частково нагадує хлоп-
чачу, з тонкою талією та трішки випуклими сідниця-
ми та стегнами. Джеррі Холл – типічна представниця 
цього типу.

Експериментальні дослідження проводилися про-
тягом 4 місяців. В них взяли участь 45 студенток 
першого курсу основного навчального відділення 
Придніпровської державної академії та архітектури. 
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Студентки, які брали участь у дослідженні, були роз-
поділені на 3 експериментальні групи у відповідності 
до типу тілобудови (по 15 чоловік у кожній). 

Перед впровадженням експериментальної методи-
ки нами було проведене анкетне опитування студен-
ток для визначення їхньої зацікавленості в корекції 
тілобудови.

На питання, з яким мотивом ви займаєтесь фізич-
ними вправами, відповіді студенток розподілились 
наступним чином:

5% - для підвищення успішності;
20% - для зміцнення здоров’я та підвищення пра-

цездатності;
10% - для отримання більше знань, умінь, навичок 

з предмету фізичне виховання;
50% - для удосконалення своєї фігури;
15% - для отримання задоволення від занять фі-

зичними вправами.
Результати проведеного нами анкетного опитуван-

ня підтверджують дані науково-методичної літерату-
ри та свідчать, що головним мотивом, який визначає 
інтерес студенток до занять фізичними вправами є ко-
рекція тілобудови, що визначає актуальність нашого 
дослідження.

На початку експерименту нами були проведені ви-
мірювання наступних показників тілобудови  дослі-
джуваних: обхват гомілки,  сідничний обхват, обхват 
стегна, талії, грудної клітини, ЧСС в спокої, маса тіла, 
довжина тіла, індекс маси тіла. Результати вимірю-
вань наведені в таблицях 1, 2, 3.

За отриманими даними студентки були розподі-
лені на три групи: з лімфатичним (ЕГ-1), гінекоїдним 
(ЕГ-2), тіреоїдним (ЕГ-3) типом тілобудови.

Після визначення типу тілобудови студенток та 
розподілу їх на відносно однорідні групи за показ-
никами параметрів тілобудови, для кожної групи 
студенток були розроблені індивідуальні програми 
самостійних занять фізичними вправами, побудовані 
на урахуванні індивідуальних особливостей тілобу-
дови дівчат і спрямованих на корекцію їх недоліків. 
Студентки кожної з експериментальних груп пови-
нні були виконувати запропонований  нами комплекс 
фізичних вправ самостійно в позанавчальний час 3-4 
рази на тиждень.

Основним завданням занять фізичними вправами 
для  студенток з лімфатичним типом тілобудови  було 
зниження зайвої ваги, отриманої у зв’язку із повільним 
обміном речовин. Джерелом енергії для тренувань по-
винен бути підкожний жир. Фізичні вправи поступово 
будуть прискорювати процес метаболізму.  Студент-
кам пропонувалось виконувати вправи в аеробному 
режимі енергозабезпечення. Два рази на тиждень – 
аеробіка, де тривалість аеробної частини складала 20 
– 25 хвилин при ЧСС від 131 до 150 ударів на хвилину. 
Один раз на тиждень виконувались вправи силового 
характеру для м’язів  ніг, рук, грудей, пресу, спини з 
вагою власного тіла з великою кількістю повторень. 
Тривалість силового навантаження – 20 – 30 хвилин.

При гінекоїдному типі тілобудови основне за-
вдання фізичних вправ - змістити візуальний акцент 

з тяжкою нижньої частини корпусу та додати м’язову 
масу на плечі, руки, грудну клітину. Тому ми рекомен-
дували займатися один раз на тиждень аеробікою, де 
аеробна частина складала 15 – 20 хвилин в діапазоні 
ЧСС від 131 до 150 ударів на хвилину. Один раз на 
тиждень студентки виконували – силове навантажен-
ня (вправи для м’язів  стегон, сідниць, пресу). Висо-
кий зміст в крові жіночого гормону естрогена сприяє 
середньому росту м’язів, тому силовий тренінг дава-
ли і для м’язів нижньої частини тіла (сідниць,стегон, 
гомілки). Тривалість виконання – 5 – 20 хвилин. Щоб 
не було проблем з суглобами, працювали з маленькою 
вагою. В кінці кожного заняття рекомендувалось за-
йматися стретчингом (5 -10 хвилин).

Студентки з тіреоїдним типом тілобудови мають 
дуже низьку вагу м’язів і загальну масу тіла. Це по-
яснується дуже високою швидкістю обміну речовин, 
жирові відкладення не перевищують 12-14% від за-
гальної маси тіла. Студенткам цього типу для корекції 
тілобудови рекомендувався один раз на тиждень сило-
вий тренінг. Тривалість виконання силових вправ – 15 
-20 хвилин. Спортивна медицина встановила, що для 
росту м’язової тканини необхідно робити від 6 до 10 
повторень з зовнішнім обтяженням. Один раз на тиж-
день студенткам пропонувалось займатись аеробікою 
для оздоровлення серцево – судинної системи (аероб-
на частина – 15 -20 хвилин). В кінці кожного заняття – 
вправи зі стретчингу, тривалістю від 5 до 10 хвилин.

Оцінка ефективності запропонованої програми 
самостійних занять фізичними вправами з пріоритет-
ним використанням засобів фізичного виховання для 
корекції параметрів тілобудови студенток здійснюва-
лась шляхом порівняння показників фізичного розви-
тку студенток на початку та наприкінці експерименту. 
Результати досліджень наведені в таблицях 1,2,3.

Як свідчать дані, наведені в таблиці 1, після 4 міся-
ців занять у студенток лімфатичного типу тілобудови 
змінилися обхватні розміри тіла: обхват гомілки збіль-
шилась на 2 см., стегна на 3 см., сідничний обхват 
зменшився на 3 см., а маса тіла зменшилась на 2 кг., 
показники ЧСС у спокої не зазнали достовірних змін.

За даними, які наведені в таблиці 2 видно, що у 
студенток гінекоїдного типу тілобудови показник ЧСС  
та обхват гомілки не змінився, маса тіла зменшилась 
на 3,4 кг., обхват стегна на 3 см., талії на 3,4 см.,  груд-
ної клітини на 2 см., сідничний обхват на 2,2 см., що 
призвело до покращення пропорцій фігури. 

Через 4 місяці досліджень із таблиці 3 видно, що 
у студенток з тіреоїдним типом тілобудови маса тіла 
збільшились на 1 кг., обхват стегна на 1 см., гомілки 
на 2 см., сідничний обхват на 2 см., показник ЧСС на 
1,6 уд.хв., а показник окружності талії не змінився.

Висновки. 
Проведене нами анкетне опитування свідчить про 

те, що одним із провідних мотивів студенток в проце-
сі занять фізичними вправами є корекція тілобудови,  
виправлення недоліків фігури. 

 За результатами проведеного нами аналізу 
науково-методичної літератури та власного дослі-
дження можна зробити висновок, що студентки за по-
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казниками тілобудови не складають однорідну групу. 
Тому студенток можна поділити на підгрупи за пара-
метрами тілобудови, кожна із яких має свої недоліки, 
які потребують корекції.

Результати проведеного нами дослідження свідчать, 
що після 4 місяців самостійних занять за запропонова-
ною нами методикою, заснованої на переважному вико-
ристанні засобів фізичного виховання для корекції па-
раметрів тілобудови, у всіх студенток, які взяли участь 
в експерименті спостерігався позитивний ефект. Тому 
запропонована нами методика є досить ефективної. 

Наступні дослідження пропонується провести у 
напрямку пошуку інших підходів до корекції параме-
трів тілобудови студенток ВНЗ.
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Таблиця 1
Показники параметрів тілобудови студенток з лімфатичним типом тілобудови  

до та після експерименту (ЕГ-1, n=15)

Показники До Після
х s m х s M

Чсс 63,80 6,80 1,12 65 6,30 1,11
Маса тіла (кг) 65,40  5,90 0,95 62  5,40 1,01
Обхват гомілки (см) 36 3,20 1,01 38 3,40 1,01
Обхват стегна (см) 60,20  5,40 1,13 63  6,30 0,97
Сідничний обхват (см) 103,80  6,10 1,20 100   7,50 1,05
Обхват талії (см) 73,80 6,11 0,51 73,80 6,11 1,52
Обхват грудної клітини(см) 65,40  7,18 0,67 95,40  8,50 1,37

Таблиця 2
Показники параметрів тілобудови студенток з гінекоїдним типом тілобудови  

до та після експерименту (ЕГ-2, n=15)

Показники до Після
х s m х s M

Чсс 70  7,10 1,09 70  6,90 1,08
Маса тіла (кг) 54,40 5,50 0,98 51  4,69 0,95
Обхват гомілки (см) 34,80  2,90 1,0 34,80 3,10 1,02
Обхват стегна (см) 51,80  4,90 1,03 49 4,50 1,13
Сідничний обхват (см) 92,20  5,90 1,10 90  8,79 1,01
Обхват  талії (см) 69,40  6,10 0,53 66  6,40 0,96
Обхват грудної клітини(см) 87 6,50 0,71 85  8,30 1,21

Таблиця 3
Показники параметрів тілобудови студенток з тіреоїдним типом тілобудови  

до та після експерименту (ЕГ-3,  =15)

Показники до Після
х s m х s M

Чсс 71,40  6,60 0,99 73  7,10 1,01
Маса тіла (кг) 55,60  5,80 1,02 56,50  5,40 1,01
Обхват  гомілки (см) 34 3,10 1,1 36 3,40 1,10
Обхват стегна (см) 50,20  4,20 1,0 51  4,90 1,02
Сідничний обхват (см) 91,20  5,30 0,99 93,60  9,10 0,96
Обхват талії (см) 69,60  5,20 0,67 69,60  5,20 0,95
Обхват грудної клітини(см) 86,60  6,80 0,69 86,60  6,80 0,93
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Фактори морфофункціонального стану організму жінок першого 
зрілого віку, значущі для побудови кондиційного тренування

Луковська О.Л., Сологубова С.В.
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Анотації:
Проведено статистичний 
аналіз морфофункціонального 
та фізичного стану жінок. В 
дослідженні прийняло участь 
100 жінок віком 25-34 роки 
Обґрунтовано необхідність 
виділення найбільш вагомих 
та інформативних для по-
будови фітнес-тренування 
показників. За допомогою фак-
торного аналізу 23 показників 
морфофункціонального стану 
жінок виявлено 13 найбільш ваго-
мих для побудови тренувального 
процесу в оздоровчому фітнесі. 
Рекомендована програма побу-
дови фітнес-тренувань.

Луковська О.Л., Сологубова С. В. Факто-
ры морфологического функционального 
состояния организма женщин первого 
зрелого возраста, значимые для построе-
ния кондиционной тренировки. Проведен 
статистический анализ морфологического 
функционального и физического состояния 
женщин. В исследовании приняли участие 
100 женщин в возрасте 25-34 года. Обосно-
вана необходимость выделения наиболее 
весомых и информативных для построения 
фитнес-тренировок показателей. С помощью 
факторного анализа 23 показателей мор-
фологического функционального состояния 
женщины выявлены 13 наиболее весомых 
для построения тренировочного процесса в 
оздоровительном фитнесе. Рекомендованная 
программа построения фитнес-тренировок.

Lukovs’ka O.L., Sologubova S.V. Fac-
tors of the morphological functional 
state of organism of women of the first 
mature age, meaningful for the con-
struction of the standard training. The 
statistical analysis of the morphological 
functional and physical state of women 
is conducted. In research took part 100 
women in the age of 25-34 years. The 
necessity of selection of the most ponder-
able and informing for the construction of 
fitness training indexes is grounded. By 
the factor analysis of 23 indexes of the 
morphological functional state of woman 
it is exposed 13 the most ponderable for 
the construction of training process in 
health fitness. It is recommended pro-
gram of construction of fitness training.

Ключові слова:
фітнес, жінки, показники, стан. фитнесс, женщины, показатели, состоя-

ние.
fitness training, women, indicators, condi-
tions.

Вступ. 1

Зниження рівня фізичного здоров’я населення 
України, особливо жінок, протягом останніх десятиріч 
розглядалося в основному як результат несприятливої 
дії соціально-економічних та екологічних умов. Однак 
негативний вплив на стан організму жінки може оказу-
вати прагнення за будь яку ціну зробити фігуру, вигляд 
якої нав’язано інформацією мас-медіа [1, 3, 12].

Багато з них заради фігури з обкладинки журна-
лу дотримуються виснажливих дієт та примушують 
себе до зморних фізичних навантажень що руйнує 
здоров’я. Навіть якщо фітнес-тренування спрямова-
но переважно на корекцію статури обов’язково слід 
враховувати динаміку функціональних змін, які до-
зволяють оптимально підібрати навантаження не ви-
кликавши перевтоми та негативного відношення до 
занять. Саме тому, під час занять фітнесом, разом з 
покращенням статури конче необхідно зберігати і 
зміцнювати здоров’я. [5, 8, 11].

Регулярні заняття фізичними вправами не тіль-
ки сповільнюють процес старіння м'язової тканини, 
сприяють збереженню сили, гнучкості та краси тіла, 
поліпшують поставу та ходу, стабілізують кров'яний 
тиск, пульс, попереджають відкладення солей у су-
глобах, а й допомагають організму справлятися з пе-
ренапругою і стресами, а також значно покращують 
загальний фізичний стан. Окрім того, у процесі сис-
тематичних занять фізичною культурою відбуваються 
поступові зміни в організмі: поліпшується обмін ре-
човин, діяльність серцево-судинної і дихальної сис-
тем, підвищується рівень фізичної підготовленості, 
життєвий тонус, працездатність [1, 3, 9, 12, 13].

Ось чому під час побудови програм фітнес тре-
нування необхідно враховувати як морфологічні по-
казники, що характеризують особливості фігури, так 
і функціональні показники, що характеризують стан 
здоров’я [2, 3, 9, 11].
© Луковська О.Л., Сологубова С.В., 2011

Морфофункціональний і фізичний стан жінок, що 
займаються фітнесом можна оцінювати за допомогою 
великої кількості показників. Деякі автори під час своїх 
досліджень спираються на окремі з них, інші викорис-
товують їх групи, або беруть лише один з показників, 
який на їх думку характеризує певний бік морфофунк-
ціонального чи фізичного стану [1, 3, 7, 8, 10].

Однак наукових робіт, в яких на основі комплек-
сних досліджень морфофункціонального і фізичного 
стану жінок першого зрілого віку виділені найбільш 
важливі (опорні) для побудови фітнес-тренувань по-
казники в доступній літературі нами знайдено не 
було.

Робота виконується у відповідності до плану 
науково-дослідницької роботи Національного уні-
верситету фізичного виховання і спорту України, та 
Зведеного плану науково-дослідницької роботи Мі-
ністерства освіти і культури України на 2006-2010 рр. 
за темою: “Теоретико-методичні засоби формування 
системи оздоровчого фітнесу. ” Шифр теми 3.2.2, № 
0106U010787.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи ─ на основі факторного аналізу ви-

значити найбільш вагомі для побудови програм кон-
диційного тренування морфофункціональні показни-
ки жінок першого зрілого віку.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення 
науково-методичної літератури, антропометричні 
методи, методи дослідження функціонального стану 
кардіореспіраторної системи, вегетативної нервової 
системи і фізичної роботоздатності; методи матема-
тичної статистики, в тому числі факторний аналіз [6].

Організація дослідження. Робота виконувалась 
на базі спортивного клубу «Тандем» міста Дніпропе-
тровська. В дослідженні прийняло участь 100 жінок у 
віковому діапазоні 25-34 роки, що вирішили займати-
ся фітнесом.
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Результати дослідження та їх обговорення. 
Для досягнення мети роботи на основі аналізу 

провідної науково-методичній літературі нами було 
відібрано наступні морфофункціональні показники, 
що найбільш повно характеризували стан організму 
жінок першого зрілого віку, використання яких є при-
пустимим в умовах масового оздоровчого тренування. 
До них було віднесено такі найбільш важливі антро-
пометричні показники:

Маса тіла, яка визначалась на вагах з точністю до 
100 гр. [3].

Індекс маси тіла (ІМТ):
ІМТ(кг/м2) =  [м(кг) ]/[L кг/м2]. 

де m- маса тіла; L- довжина тіла [3]. 
Відомо, що при виборі обсягу фізичного 

навантаження необхідно враховувати функціональний 
стан серцево-судинної системи (ССС), який вивчався 
за наступними показниками:

Частота серцевих скорочень (ЧСС) ─ визнача-
лась за допомогою пульсометрії у стані спокою за 1 
хвилину.

Систолічний та діастолічний артеріальний тиск 
(САТ), у мм рт ст. [8].

Хвилинний об'єм крові (ХОК) за формулою:
ХОК= СО*ЧСС;

де СО – систолічний об’єм;
СО=9, 97+0, 54*ПТ-0, 57*ДАТ-0, 61*вік; 

де ПТ (пульсовий тиск) = САТ-ДАТ [8].
Середньодинамічний тиск (СДТ) у мм рт ст. У ви-

падку коли визначення артеріального тиску (АТ) здій-
снюється за методом Н.С.Короткова: 

 СДТ =ПТ/3+ДАТ [8].
Індекс Робінсона (ІР) за формулою:
 ІР = (ЧСС * САТ)/100  [8].
Для оцінки функціональних можливостей систе-

ми кровообігу у первинному контролі дорослого на-
селення використовувалась методика А.П. Берсенєва 
і В.І. Зуіхіна, яка включала вимірювання зросту, маси 
тіла, САТ, ДАТ, ЧСС з наступним визначенням індексу 
функціональних змін (ІФЗ) за допомогою таблиць [3]. 
Спочатку визначали співвідношення АТ і віку (індекс 
А) та індекс дефіциту маси тіла (ДМ):

ДМ=М-(Р-100);
де М- маса тіла (кг), Р – зріст (см).
Потім за таблицею знаходили співвідношення ДМ 

з ЧСС (індекс Б).
Значення ІФЗ розраховували за формулою: ІФЗ 

(бал.) = (А+Б)/100
Оцінка функціонального стану ССС за вели-

чиною ІФЗ дозволила розподілити обстежених на 
чотири групи. Особи, в яких показник ЧСС чи АТ 
виходили за межі норми, незалежно від кількості ба-
лів ІФЗ були віднесені до групи з різким зниженням 
функціональних можливостей системи кровообігу. 
Для них за таблицею нормативних показників визна-
чалась необхідність та обсяг додаткового лікарського 
контролю [3].

Коефіцієнт ефективності кровообігу (КЕК) роз-
раховувався за формулою: КЕК= (САТ-ДАТ)*ЧСС [7, 
8, 10].

Коефіцієнт витривалості (КВ) використовували 
для оцінки ступеня тренованості ССС.

КВ= ЧСС*10/ПТ [5, 8].
Аеробні навантаження є найбільш корисні для 

організму і сприяють розвитку витривалості та під-
вищують загальну фізичну робото здатність, вони 
тісно пов’язані як з діяльністю серцево-судинної так 
і дихальної систем. У зв’язку з цим, було досліджено 
такі показники функціонального стану респіраторної 
системи:

Частоти дихання (ЧД) визначалась в стані спо-
кою за 1 хвилину [5].

Життєва ємність легенів (ЖЄЛ) вимірювалась за 
допомогою спірометру [1, 12].

У якості показників, що характеризували стійкість 
організму до гіпоксії, використовували:

пробу Штанге•  з затримкою дихання на вдиху [1, 12] і
пробу Генча•  з затримкою дихання на видиху[1, 12]. 

Індекс Скібінського (ІС) використовували для 
оцінки стану кардіореспіраторної системи та системи 
забезпечення організму киснем.

ІС=ЖЄЛ (мл)*Т(сек)/ЧСС(уд/хв);
де Т – час затримки дихання на вдиху [8].
Життєвий індекс (ЖІ) відображає частку ЖЄЛ, 

що припадає на 1кг маси тіла.
ЖІ (мл * кг-1)=(ЖЄЛ, мл)/(маса тіла, кг);      [9].

Проба Яроцького, яка дозволяє визначити стан 
вестибулярного апарату, була включена в систему 
функціонального контролю тому, що під час виконан-
ня фізичних вправ відбувається постійне його подраз-
нення. За значного подразнення вестибулярного апа-
рату порушується точність дій, з’являються технічні 
помилки. Одночасно спостерігаються негативні реак-
ції, що впливають на діяльність серця, прискорюючи 
чи уповільнюючи ЧСС, збудливість м’язів. Отже вес-
тибулярна стійкість забезпечує стабільність виконан-
ня технічних прийомів [4].

Наступною пробою яка демонструє стійкість вес-
тибулярного апарату є проба Бондаревського, яка по-
лягає в утриманні визначеної пози.

Результати тренування в значній мірі залежать від 
вегетативного забезпечення рухової діяльності. Тому 
важливо при фізичних навантаженнях спостерігати за 
змінами в функціональному стані вегетативної нер-
вової системи (ВНС).

Стан вегетативної нервової системи оцінювався за 
вегетативним індексом Кьордо (ВІК):

ВІК=1-(ДАТ/ЧСС)*100   [5, 8].
Тобто відповідно даного методу дослідження не-

йрорегуляторних механізмів проводили лише за функ-
цією циркуляції крові. При збалансованості симпа-
тичного та парасимпатичного тонусів цей коефіцієнт 
дорівнює одиниці. Зменшення коефіцієнту свідчить 
про домінування симпатичного, а збільшення − про 
перевагу парасимпатичного відділу [4].

Фізичне навантаження характеризується обся-
гом і інтенсивністю. 

Інтенсивність тренування розраховували за фор-
мулою Карволена:

(220-вік-ЧССспокою)*[(інтенсивність, %)/100%]+ 
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ЧССспокою=ЧСС на занятті(інтенсивність, 
%)=[(ЧСС на занятті- ЧССспокою)/(220-вік- 

ЧССспокою)]*100%.
Для новачків інтенсивність складає 60%, для се-

реднього рівня підготовленості – 70%, для підготов-
лених до – 80% [3].

Проба Руф’є дає можливість оцінити не тільки 
фізичну роботоздатність, стан тренованості організму 
та функціональний резерв серця, але і надає важливу 
інформацію про перебіг пристосувальних процесів 
при адаптації до фізичного навантаження.

Індекс Руф’є = 4(Р1+Р2+Р3)-200/10 [1, 2, 5, 8].
На базі наявності взаємозв’язку між деякими 

фізіологічними показниками, які досліджуються 
у стані спокою, та рівнем максимальної фізичної 
роботоздатності використовувалася формула прогнозу 
фізичного стану (Е.А. Пірогова).

Враховуючи масу та довжину тіла, ЧСС та арте-
ріальний тиск у спокої, визначали індекс фізичного 
стану (ІФС) за формулою:

ІФС=(700-3*ЧСС-2,5*АТсеред-2,7*В+0,28*Мm)/
(350-2,6*В+0,21*ДТ).

АТсеред=[(САТ-ДАТ)/3]+ДАТ;
де В – вік, роки; Мт – маса тіла , кг; ДТ –довжина 

тіла [3].
Дослідження морфофункціонального стану жінок 

першого зрілого віку дозволило виявити, що за біль-
шістю показників даний контингент мав середній та 
нижче середнього рівень морфофункціонального та 
фізичного стану. Однак за таким інтегральним по-
казником, як ІФЗ майже усім дослідженим було до-
зволено займатися фізичними вправами без значних 
обмежень.

За результатами наведених вище 23 показників 
було охарактеризовано функціональний стан 100 жі-
нок першого зрілого віку (табл.1), серед яких за допо-
могою факторного аналізу було виділено 8 основних 
факторів. Накопиченні відношення охопили майже 
94% загальної дисперсії, що свідчить про достатню 
переконливість використання λ-критерію.

Перший фактор відображає щільну залежність 
функціональних можливостей ССС від фізичного ста-
ну та об’єднує 32% сумарної дисперсії. Під час фак-
торного аналізу було виявлено тісний взаємозв’язок 
між показниками СДТ, ІФЗ, ІФС, індексом Робінсона. 
Про це свідчить те, що у першому факторі за фактор-
ним навантаженням провідним був показник СДТ (0, 
99), який інформує про узгодження регуляції серцево-
го викиду та периферичного опору. Друге місце розді-
лили індекс функціональних змін (показник функці-
ональних можливостей системи кровообігу-0, 85) та 
індекс фізичного стану (-0, 84). Третє місце за фактор-
ним навантаженням посів індекс Робінсона (показник 
рівня обміну енергетичних процесів у міокарді). Та-
ким чином, факторний аналіз дозволив виявити показ-
ники функціонального стану ССС (СДТ, ІФЗ, індекс 
Робінсона) які мають найбільш тісний взаємозв’язок 
з фізичним станом (за відповідним індексом). Однак 
у практичній діяльності з цих чотирьох показників ми 

рекомендуємо застосовувати лише три (СДТ, ІФС та 
індекс Робінсона). Використання ІФЗ є нераціональ-
ним через складність та довготривалість розрахунків 
за допомогою табличних коефіцієнтів.

У другому факторі найбільше факторне наванта-
ження було відмічено у показників ЧСС спокою (ха-
рактеризує роботу серця, обмінні процеси та віднов-
лення – 0, 90); хвилинного об'єму крові (показнику 
механічної функції міокарду та стану системи кро-
вообігу – 0, 85) і проби Руф’є (показник адаптації до 
впливу фізичного навантаження та загальної роботоз-
датності – 0, 79). Таким чином цей фактор найбільш 
повно охарактеризував взаємозв’язок між показника-
ми функціонування ССС та загальною роботоздатніс-
тю; він об’єднав 13% сумарної дисперсії.

До третього фактору увійшли показники, що харак-
теризували стійкість організму жінок першого зрілого 
віку до гіпоксії та допомагали визначити стан систе-
ми забезпечення киснем. У цьому факторі найбільше 
навантаження мали проба Штанге – 0, 93 та індекс 
Скібінського – 0, 89. Саме на них ми рекомендуємо 
зосередити увагу під час дослідження показників, що 
характеризують забезпечення організму киснем. Цей 
фактор об’єднав 12% сумарної дисперсії.

Четвертий фактор ─ антропометричні показники, 
виявив що показник маси тіла – 0, 95 мав більше су-
марне навантаження ніж індекс маси тіла – 0.93. Цей 
фактор об’єднав 10% сумарної дисперсії.

До п’ятого фактору – фактору функціонального 
стану ВНС, увійшов лише показник, що характери-
зував вплив ВНС на ССС ─ це вегетативний індекс 
Кьордо. Він мав найбільше за значенням факторне на-
вантаження, не був взаємозв’язаний з іншими показ-
никами та об’єднав 8% сумарної дисперсії.

У шостому факторі найбільше сумарне наванта-
ження мав показник коефіцієнту витривалості – 0, 
92. Навантаження коефіцієнту ефективності крово-
обігу було не досить вагомим, що свідчить про нера-
ціональність його використання під час досліджень 
морфофункціонального стану жінок першого зрілого 
віку в умовах масового оздоровчого тренування. Цей 
фактор також об’єднав 8% сумарної дисперсії.

Сьомий фактор визначав стан вестибулярного апа-
рату. Найбільше сумарне навантаження в ньому мали 
показники проби Яроцького – (0, 89) та проби Бонда-
ревського (0, 80). Цей фактор об’єднав 7% сумарної 
дисперсії.

Восьмий фактор об’єднав 5% сумарної дисперсії 
та дозволив проаналізувати показники системи зо-
внішнього дихання. Серед них найбільше сумарне на-
вантаження мали ЖЄЛ – 0, 95 та життєвий індекс 0, 
76 зі значною перевагою першого.

Таким чином факторний аналіз виявив 8 основних 
груп з 23 показників морфо-функціонального та фі-
зичного стану жінок першого зрілого віку та допоміг 
статистично вірогідно відібрати найбільш інформа-
тивні з них, тобто ті що мали найбільше факторне на-
вантаження у кожній групі.
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Таблиця 1
Морфофункціональні показники фізичного стану жінок першого зрілого віку

№ Назва показнику X σ µх ν
Антропометричні показники

1 Маса тіла 62, 71 8, 71 0, 88 0, 14
2 Індекс маси тіла 22, 76 3, 08 0, 31 0, 14

Показники функціонального стану ССС
3 ЧСС спокою 75, 95 5, 33 0, 54 0, 07
4 САТ 117, 84 10, 20 1, 03 0, 09
5 ДАТ 75, 28 6, 33 0, 64 0, 08
6 ХОК 4002, 81 406, 52 40, 86 0, 10
7 СДТ 89, 47 7, 22 0, 73 0, 08
8 Індекс Робінсона 89, 75 11, 91 1, 20 0, 13
9 Індекс функціональних змін 2, 30 0, 24 0, 02 0, 11
10 Коефіцієнт ефективності кровообігу 3242, 75 595, 72 59, 87 0, 18
11 Коефіцієнт витривалості 18, 24 2, 99 0, 30 0, 16

Показники респіраторної система
12 ЧД спокою 16, 08 1, 20 0, 12 0, 07
13 ЖЄЛ 2811 417, 94 42, 00 0, 15
14 Проба Штанге 30, 28 10, 32 1, 04 0, 34
15 Проба Генча 16, 48 4, 24 0, 43 0, 26
16 Індекс Скібінського 1126, 36 438, 09 44, 03 0, 39
17 Життєвий індекс 45, 54 8, 65 0, 87 0, 19

Показники вестибулярного апарату
18 Проба Яроцкого 18, 73 6, 80 0, 68 0, 36
19 Проба Бондаревского 17, 65 6, 36 0, 64 0, 36

Показники функціонального стану вегетативної нервової системи
20 Вегетативний індекс Кьордо 0, 66 8, 16 0, 82 12, 35

Показники фізичного стану та роботоздатності
21 Інтенсивність під час тренування 52, 52 7, 57 0, 76 0, 14
22 Проба Руф’є 8, 21 1, 26 0, 13 0, 15
23 Індекс фізичного стану 0, 60 0, 09 0, 01 0, 16

Таблиця 2
Факторний аналіз морфофункціональних показників жінок першого зрілого віку,  

що вирішили займатися фітнесом

№ Назва показнику F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
Власні значення 7, 66 3, 15 2, 77 2, 33 2, 00 1, 83 1, 56 1, 20
Накопичен відношен. власних 
значень 0, 32 0, 45 0, 57 0, 66 0, 75 0, 82 0, 88 0, 94
Доля дисперсії % 31, 92 13, 13 11, 55 9, 72 8, 33 7, 62 6, 49 5, 01

Антропометричні показники
1 Маса тіла 0, 10 -0, 04 0, 07 0, 95 0 -0, 06 -0, 13 0, 00
2 Індекс маси тіла 0, 10 -0, 07 0, 14 0, 93 0 -0, 00 -0, 02 -0, 03

Показники функціонального стану ССС та респіраторної системи
3 ЧСС спокою 0.41 -0.90 0.00 -0.00 -0 0.12 -0.04 -0.01
4 САТ 0.88 -0.16 -0.01 0.07 -0 -0.45 0.02 -0.06
5 ДАТ 0.99 0.05 -0.01 0.04 0 0.14 0.02 -0.02
6 ХОК -0, 15 -0, 85 0, 01 0, 01 -0 -0, 57 -0, 04 -0, 03
7 СДТ 0, 99 -0, 05 -0, 01 0, 06 0 -0, 13 0, 02 -0, 04
8 Індекс Робінсона 0, 78 -0, 57 -0, 01 0, 03 0 -0, 23 -0, 00 -0, 03
9 Інд. функц. змін 0, 85 -0, 31 0, 04 0, 34 -0 -0, 20 0, 03 -0, 03
10 КЕК 0, 47 -0, 58 -0, 01 0, 04 -0 -0, 66 -0, 01 -0, 05
11 Коеф. витривал -0, 29 -0, 15 0, 01 -0, 07 0 0, 92 -0, 05 0, 04

Показники респіраторної системи
12 ЧД 0.45 -0.58 -0.12 -0.07 0 -0.10 -0.28 0.10
13 ЖЄЛ 0.00 -0.05 0.13 0.03 0 0.03 -0.09 0.95
14 Проба Штанге -0, 07 -0, 04 0, 93 0, 09 -0 -0, 08 0, 11 -0, 04
15 Проба Генча 0, 05 0, 00 0, 76 0, 10 0 0, 13 -0, 01 0, 02
16 Інд. Скібінського -0, 10 0, 10 0, 89 0, 09 -0 -0, 08 0, 07 0, 35
17 Життєвий індекс -0, 08 -0, 02 0, 05 0, 61 0 0, 08 0, 01 0, 76

Показники вестибулярного апарату
18 Проба Яроцкого -0, 06 -0, 06 0, 02 -0, 03 -0 0, 06 0, 89 -0, 09
19 Пр. Бондаревск. 0, 10 0, 15 0, 06 -0, 10 -0 -0, 09 0, 80 0, 04

Показники функціонального стану вегетативної нервової системи
20 Індекс Кьордо -0, 44 -0, 48 0, 00 -0, 06 1 -0, 01 -0, 05 0, 02

Показники фізичного стану та роботоздатності
21 Інтенсивності 0, 12 -0, 07 0, 43 -0, 19 -0 0, 02 -0, 07 -0, 35
22 Проба Руф’є 0, 23 -0, 79 0, 06 0, 17 0 0, 23 0, 02 0, 04
23 Інд. фізичн. стан -0, 84 0, 52 0, 01 0, 04 -0 0, 01 0, 00 0, 02



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

50

Висновки.
Аналіз та узагальнення результатів дослідження 

дозволили зробити такі висновки:
1. Комплексне дослідження морфофункціонального 

стану жінок першого зрілого віку які вирішили зай-
матися фітнесом дозволило виявити, що за більшістю 
показників даний контингент мав середній та ниж-
че середнього рівень морфофункціонального та 
фізичного стану .

2. Аналіз отриманих результатів обґрунтував 
необхідність виділення найбільш ваго-
мих та інформативних для побудови фітнес-
тренування показників, дослідження яких не було 
трудомістким.

3. Статистичний аналіз дозволив охарактеризува-
ти морфофункціональний та фізичний стан жінок 
першого зрілого віку за допомогою 8 факторів і 
виділити в кожному з них найбільш вагомі показ-
ники для побудови кондиційного тренування: І фак-
тор - СДТ, ІФС, індекс Робінсона; ІІ фактор - ЧСС, 
ХОК, проба Руф’є; ІІІ фактор - проба Штанге, індекс 
Скібінського; ІV - маса тіла; V - вегетативний індекс 
Кьордо; VІ - коефіцієнт витривалості; VІІ - проба 
Яроцького; VІІІ – ЖЄЛ (усього 13 показників).

4. Обрані показники морфофункціонального і 
фізичного стану організму жінок можуть бути 
рекомендовані для використання в практичній 
діяльності при побудові програм фітнес-тренувань.
Перспективою подальших досліджень є втілення 

одержаних результатів у практику кондиційних тре-
нувань та дослідження даних індивідуального фак-
торного аналізу окремо кожної з жінок , які вирішили 
займатися фітнесом.
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Критерії та показники ефективності формування  
готовності майбутнього інженера-педагога  

до використання здоров’язберігаючих технологій
Лук’янова Ю.С. 

Українська інженерно-педагогічна академія

Анотації:
Уточнено основні критерії та по-
казники, що відбивають зміни в 
готовності майбутніх інженерів-
педагогів до використання 
здоров’язберігаючих технологій: 
мотиваційно-аксіологічний (став-
лення до здоров’я людини як 
цінності, інтерес до використання 
здоров’язберігаючих технологій); 
особистісний (сформованість 
комунікативних і рефлексив-
них якостей); гносеологічний 
(сформованість знань про осно-
ви здоров’язбереження учнів); 
операційний (сформованість про-
ектувальних та організаторських 
умінь здійснення навчально-
виховного процесу здоров’язбері-
гаючого характеру). 

Лукьянова Ю.С. Критерии и показатели эф-
фективности формирования готовности 
будущего инженера-педагога к использо-
ванию здоровьесохраняющих технологий. 
Уточнены основные критерии и показатели, 
отражающие изменения в готовности будущих 
инженеров-педагогов к использованию здоро-
вьесохраняющих технологий: мотивационно-
аксиологический (отношение к здоровью чело-
века как ценности, интерес к использованию 
здоровьесохраняющих технологий); личност-
ный (сформированность коммуникативных 
и рефлексивных качеств); гносеологический 
(сформированность знаний об основах здо-
ровьесохранения учащихся); операционный 
(сформированность проектировочных и орга-
низаторских умений осуществления учебно-
воспитательного процесса здоровьесохраня-
ющего характера).

Lukyanova Ju.S. Criteria and 
indexes of readiness formation of 
the future engineer-teacher to use 
healthsaving technologies. Clarified 
the basic criteria and indexes that 
reflect changes in the availability of 
future engineers and educators to use 
healthsaving technology: motivational-
axiological (relevance to human 
health as a value, an interest in using 
healthsaving technologies); personal 
(forming communicative and reflective 
qualities); epistemological (knowledge 
about the basic of formation students’ 
health saving); operation (formation 
of designing and organizational skills 
of the educational process that has a 
healthsaving character).

Ключові слова:
майбутній інженер-педагог, ви-
користання здоров’язберігаючих 
технологій, готовність, ефек-
тивність, критерії, показники.

будущий инженер-педагог, использование 
здоровьесохраняющих технологий, готов-
ность, эффективность, критерии, показа-
тели.

future engineer-teacher, using of 
healthsaving technologies, readiness, 
effectiveness, criteria, indexes.

Вступ.1

На сучасному етапі розвитку педагогічної теорії та 
практики актуального характеру набувають питання 
підвищення рівня професійної підготовки інженерів-
педагогів як майбутніх викладачів і вихователів учнів 
професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ). 

Одним із найважливіших завдань якісної освіти 
інженера-педагога є формування його готовності до 
використання здоров’язберігаючих педагогічних тех-
нологій. Це зумовлено насамперед існуванням досить 
чіткої залежності між станом учнівського здоров’я та 
рівнем підготовленості педагогів із питань його збе-
реження й зміцнення. Ця залежність детермінована 
якістю професійної підготовки майбутнього педагога 
до застосування здоров’язберігаючих технологій, що 
є значущим фактором запобігання негативних впли-
вів педагогічного процесу, розвитку здоров’я учнів 
через освіту (В. Бобрицька, О. Іонова, Ю. Лук’янова, 
О. Омельченко, О. Савченко) [1, 5, 6, 9, 13].

Забезпечення ефективності формування готовнос-
ті студентів до використання здоров’язберігаючих 
технологій у професійній діяльності вимагає уточнен-
ня відповідних критеріїв і показників.

Аналіз психолого-педагогічних джерел свідчить 
про те, що проблема визначення критеріїв і показників 
сформованості різноманітних складників професійно-
педагогічної готовності висвітлюється у працях бага-
тьох дослідників (Є. Бондаревська, С. Гільманов, В. 
Загвязінський, І. Ісаєв, С. Кульневич, В. Сластьонін та 
ін.) [2-4, 10]. 

Разом із тим у науковій літературі не розкрито кри-
терії та показники, за якими можна судити про ефек-
тивність формування готовності майбутніх інженерів-

© Лук’янова Ю.С. , 2011

педагогів до використання здоров’язберігаючих 
технологій у професійній діяльності.

Робота виконана відповідно до плану НДР Україн-
ської інженерно-педагогічної академії.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є визначення критеріїв і по-

казників ефективності формування готовності 
майбутніх інженерів-педагогів до використання 
здоров’язберігаючих технологій у професійній діяль-
ності.

Результати дослідження. 
Проведений науковий пошук доводить, що поняття 

ефективності освітньої діяльності є одним із найменш 
розроблених у психолого-педагогічній теорії. Унаслі-
док чого різними науковцями використовуються різні 
критерії та показники ефективності, що зумовлено ба-
гатоаспектністю шляхів вирішення цієї проблеми.

У наукових джерелах ефективність діяльності до-
статньо часто ототожнюється з поняттям продуктив-
ності, що визначається як «характеристика діяльнос-
ті, що відображає співвідношення між корисністю 
досягнутих за певний проміжок часу результатів і 
пов’язаними з цим витратами» [14; с.183].

Ефективність освіти відповідно до психолого-
педагогічної довідникової літератури – «це оціночна 
категорія, що характеризує результати освітньої ді-
яльності за критерієм їх відповідності поставленим 
цілям» [12; с.496-497].

З урахуванням вище зазначеного під ефективніс-
тю формування готовності студентів до використання 
здоров’язберігаючих технологій будемо розуміти ха-
рактеристику, яка відбиває співвідношення між ме-
тою цього формування та результатами, досягнутими 
у процесі його здійснення.
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Необхідною і найважливішою передумовою визна-
чення ефективності формування готовності студентів 
до використання здоров’язберігаючих технологій є 
обґрунтування відповідних критеріїв і показників 
сформованості досліджуваної якості.

Науковці майже єдині у тлумаченні поняття «кри-
терії», яке спирається на довідникові видання, де 
критерій (від грец. kriterion – засіб судження, мірило) 
визначається як: «мірило оцінки, думки» [8; с.307]; 
«ознака, на підставі якої дається оцінка якого-небудь 
явища, дії; ознака, взята за основу класифікації» [11; 
с.163].

Поняття «критерій» у літературі напряму пов’язане 
з поняттям «показник», який розуміють як узагальнену 
характеристику властивостей об’єкта або процесу. При 
цьому розрізняють: якісні показники, які фіксують 
наявність чи відсутність якої-небудь властивості, та 
кількісні показники, які фіксують міру вираженості, 
розвитку властивості. Іноді під показниками розуміють 
якісні або кількісні характеристики сформованості 
того або іншого критерію [7; с.218].

І критерії, і показники автори розглядають як 
інструмент, який забезпечує можливість перевірки 
теоретичних положень, але вважається, що критерії та 
якісні показники дають суб’єктивну характеристику 
досліджуваному явищу, а кількісні показники дають 
об’єктивну характеристику, даючи змогу виміряти його.

Виходячи з цього, в дослідженні різноманітних 
феноменів і явищ виділяються якісний та кількісний 
підходи.

Прихильники якісного підходу у вимірюванні 
явищ пропонують користуватися так званими 
номінальними (категоріальними) змінними [4; с.125]. 
Ці змінні можуть бути розглянуті лише в термінах 
належності до деяких, суттєво різних  класів, при 
цьому неможливо визначити кількість явища або 
упорядкувати ці класи. Іншими словами, виступаючи з 
позицій якісного підходу, можна тільки констатувати, 
що досліджувані об’єкти різняться в термінах деякої 
змінної.

Відповідно до другого – кількісного підходу 
– характеристика явищ за якісними показниками 
недостатня, тому оцінка має проводитись за 
кількісними показниками, які є порядковими або 
інтервальними змінними. Порядкові (ординальні) 
змінні дають можливість упорядкувати досліджувані 
об’єкти, вказавши на ті, які більшою або меншою 
мірою наділені якістю, яка виражена цією змінною. 
При цьому порядкові змінні не дають змоги визначити, 
наскільки більше або наскільки менше виражена якість. 
На відміну від порядкових інтервальні змінні дають 
змогу не лише впорядкувати об’єкти вимірювання, а 
й чисельно виразити й порівняти різницю між ними 
[7; с.219].

Очевидно, що обидва підходи не є такими, що 
виключають один одного: адже категорії кількості та 
якості діалектично пов’язані між собою і переходять 
одна в одну. Тому досліджувані нами явища, пов’язані 
з готовністю майбутніх інженерів-педагогів, можуть 
бути описані як суто якісно, так і суто кількісно.

Узагальнення вище викладеного дозволяє зроби-
ти висновок про те, що у виділенні й обґрунтуванні 
критеріїв ефективності підготовки студентів до ви-
користання здоров’язберігаючих технологій необхід-
но виходити з таких базових положень: 1) критерії 
ефективності готовності студентів мають бути тісно 
пов’язані з цілями формування готовності студентів 
до використання здоров’язберігаючих технологій; 2) 
критерії мають об’єктивно, повно й адекватно відбива-
ти властивості та явища; 3) сукупність критеріїв пови-
нна відображати як процесуальній, так і результативні 
аспекти процесу формування готовності студентів до 
використання здоров’язберігаючих технологій; 4) кри-
терії як засіб оцінки ефективності мають бути тісно 
пов’язані та відповідати сутності та структурі готов-
ності студентів до використання здоров’язберігаючих 
технологій; 5) кожен критерій має характеризуватися 
сукупністю показників, що підлягають спостережен-
ню, а також вимірюванню, яке відбиває інтенсивність 
вияву тієї чи іншої якісної ознаки.

Виходячи з теоретично обґрунтованої сутності 
та структури готовності студентів до використання 
здоров’язберігаючих технологій у професійній ді-
яльності [6], нами виділено чотири основні критерії 
ефективності цього процесу, що охоплюють виді-
лені та науково обґрунтовані складники готовності 
майбутнього інженера-педагога до використання 
здоров’язберігаючих особистісний технологій, а саме: 
мотиваційно-аксіологічний, особистісний, гносеоло-
гічний, операційний.

Так, мотиваційно-аксіологічний критерій – це 
сформованість ставлення студента до здоров’я люди-
ни як цінності та навчально-пізнавального інтересу до 
використання здоров’язберігаючих технологій у про-
фесійній діяльності.

Показники як складники критерію, за яким можна 
визначити наявність і рівень сформованості певної якос-
ті, дозволяє охарактеризувати наявність сформованого:

ставлення майбутнього інженера-педагога до • 
здоров’я людини як цінності:
позитивне (повне усвідомлення цінностей • 
здоров’язбереження);
індиферентне (прийняття цінностей збереження • 
здоров’я, але в умовах конкретної ситуації);
негативне (неусвідомленість цінностей • 
здоров’язбереження).
інтересу до використання здоров’язберігаючих тех-• 
нологій у професійній діяльності. Серед параметрів 
рівнів пізнавального інтересу (спрямованість до 
об’єктів пізнання, стійкість, локалізованість і усві-
домленість), які виділяються Г. Щукіною [15], нами 
для аналізу обрано стійкість, що характеризується 
такими видами:
стійкий (студент прагне проникнути в сутність•  про-
фесійної діяльності, сприймає її завдання і зміст у 
нерозривній єдності зі здоров’язбереженням вихо-
ванців; активно й із зацікавленістю бере участь у про-
веденні навчально-виховних заходів із формування 
готовності до використання здоров’язберігаючих 
технологій, інтенсивно займається самостійно);
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ситуативний (щоб проникнути в сутність професій-• 
ної діяльності, студент вимагає імпульсу ззовні; ви-
являє епізодичну зацікавленість процесом власного 
вдосконалення як певний відгук на якусь емоційно 
привабливу ситуацію);
відсутність інтересу (не цікавиться сутністю про-• 
фесійної діяльності, відзначається явним або при-
хованим небажанням займатися підвищенням рівня 
професійності).

Особистісний критерій свідчить про сформова-
ність особистісно й професійно значущих якостей 
(комунікативних і рефлексивних). Показниками сфор-
мованості цього критерію на відповідному рівні є:

високий рівень (емпатійне сприймання й розуміння, • 
адекватне інтерпретування особливостей і емоцій-
ного стану іншої людини, вільне користування діа-
логовими формами спілкування, наявність незна-
чних конфліктів і переважно з принципових питань; 
постійне здійснення аналізу та самоаналізу власної 
діяльності);
достатній рівень (наявність певних ускладнень у • 
сприйнятті індивідуальних особливостей іншої лю-
дини, виявлення схильності до монологічного мов-
лення, прагнення уникнути конфліктів з оточенням; 
аналіз та самоаналіз своєї діяльності здійснює част-
ково);
елементарний (низький) рівень (нездатність до • 
ефективних форм комунікації, переважання моноло-
гічного мовлення, виявлення конфліктності; нездат-
ність до здійснення рефлексії власної діяльності)

Гносеологічний критерій – характер сформованос-
ті знань про основи здоров’язбереження учнів:

продуктивний рівень (повнота, глибина, дієвість • 
знань у галузі здоров’язбереження, системність 
професійних знань; перенесення знань у нові, не-
стандартні ситуації, вияв різноманітних інтегрова-
них знань);
реконструктивний рівень (системність теоретичних • 
знань, перенесення знань на схожі об’єкти та ситуації);
репродуктивний рівень (обмеженість, відсутність • 
системності наукових знань, перевага емпіричних 
знань, наявність фрагментарної картини професій-
ної діяльності, відтворення навчального матеріалу).

Операційний критерій – сформованість умінь:
проектувальні вміння: 1. 
високий рівень (діагностика змісту навчання, ви-• 
значення дидактичних факторів ризику здоров’я 
вихованців на науковій основі; виявлення ініціа-
тивності, варіативності у відборі форм і методів 
навчання, що стимулюють учнів до активного про-
живання й осмислення знань, до діяльності твор-
чого характеру; обґрунтоване визначення заходів, 
спрямованих на подолання проблем у розвитку 
учня та учнівського колективу);
достатній рівень (аналіз змісту освіти, розроб-• 
ка планів навчання здійснюються переважно на 
науковій основі, але на рівні констатації й опи-
су; прагнення до самостійного визначення засо-
бів стимулювання пізнавальної діяльності учнів, 
але є утруднення в інтерпретації й прогностиці 

здійснення заходів, спрямованих на підтримку 
здоров’я учнів); 
низький рівень (обмеженість педагогічної ерудиції • 
й самостійності в конкретизації мети і змісту на-
вчання, конструюванні навчально-виховного про-
цесу здоров’язберігаючого характеру);

2. організаторські вміння 
високий рівень (активність, імпровізація у воло-• 
дінні організаційними формами і методами, що 
забезпечують вільний і самостійний вибір учнями 
видів навчально-пізнавальної роботи, запобіган-
ня перевантажень та адекватне відновлення сил 
учня; вміння оптимально сполучати індивідуальні 
та колективні форми роботи з учнями, ефективно 
використовувати оздоровчий вплив змінювання 
форм індивідуальної та групової діяльності);
достатній (уміння організовувати педагогічний • 
процес здоров’язберігаючого характеру, але з на-
данням переваги діям за аналогією, з копіюван-
ням звичного алгоритму виконання завдань; вияв-
лення ініціативності у використанні оздоровчого 
впливу навчальних форм і методів, але ситуатив-
но, у стандартних умовах);
низький (відсутність самостійності, виявлення • 
пасивності в організації педагогічного процесу 
здоров’язберігаючого характеру, схильність до 
слідування стереотипам у роботі з учнями).

Залежно від прояву сукупності визначених крите-
ріїв і показників готовність студентів до використання 
здоров’язберігаючих технологій визначається певним 
рівнем.

Зазначимо, що поняття «рівень» відображає діа-
лектичний характер процесу розвитку певної якості.

Нами було виділено такі узагальнені рівні сфор-
мованості готовності студентів до використання 
здоров’язберігаючих технологій: високий (якщо пев-
на якість є стійкою рисою особистості, яскраво вира-
жена, виявляється в усіх діях студента постійно, ефек-
тивно, ґрунтується на знаннях вимог до професійної 
діяльності); достатній (якщо якість є рисою людини, 
в діях виявляється широко, ефективно, але спостері-
гаються відхилення, які викликані недостатнім розви-
тком самої якості або недостатнім знанням вимог до 
професійної діяльності); елементарний (коли якість 
ще не стала рисою студента, обмежено й неефективно 
виявляється в його діях і вчинках. Іноді більш харак-
терними буває виявлення якості-антипода, навіть коли 
відомі вимоги до професійної діяльності). 

Отже, стандартизовані характеристики визначе-
них рівнів сформованості готовності студентів до ви-
користання здоров’язберігаючих технологій визнача-
ються таким чином:

високий рівень характеризується позитивним став-• 
лення до здоров’я людини як цінності, стійким ін-
тересом до використання здоров’язберігаючих тех-
нологій; засвоєнням сформованих знань про основи 
здоров’язбереження учнів на продуктивному рівні 
та повною сформованістю вмінь планування, орга-
нізації й здійснення навчально-виховного процесу 
здоров’язберігаючого характеру; 
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достатній рівень передбачає індиферентне ставлен-• 
ня до здоров’я людини як цінності, ситуативність 
у виявленні інтересу до здоров’язбереження учнів; 
наявність знань про основи здоров’язбереження 
учнів реконструктивного характеру, котрі активно 
застосовуються на практиці; сформованість сукуп-
ності вмінь проектування, організації й проведення 
навчально-виховного процесу здоров’язберігаючого 
характеру, але з наданням переваги діям за аналогі-
єю, копіюванню відомих способів роботи; 
елементарний (низький) рівень характеризуєть-• 
ся негативним ставленням до здоров’я людини 
як цінності, відсутністю інтересу до використан-
ня здоров’язберігаючих технологій; наявністю 
знань про основи збереження здоров’я репродук-
тивного характеру, вузькістю педагогічного світо-
гляду; нерозвиненістю вмінь планування, органі-
зації й здійснення навчально-виховного процесу 
здоров’язберігаючого характеру.

Висновки.
Таким чином, на підставі аналізу психолого-

педагогічної літератури, спостережень за навчально-
пізнавальною діяльністю майбутніх інженерів-
педагогів, самооцінок студентів педагогів і експертних 
оцінок уточнено основні критерії та показники, що від-
бивають зміни в готовності студентів до використання 
здоров’язберігаючих технологій, а саме: мотиваційно-
аксіологічний (ставлення до здоров’я людини як цін-
ності, інтерес до  використання здоров’язберігаючих 
технологій); особистісний (сформованість комуні-
кативних і рефлексивних якостей); гносеологічний 
(сформованість знань про основи здоров’язбереження 
учнів); операційний (сформованість проектувальних 
та організаторських умінь здійснення навчально-
виховного процесу здоров’язберігаючого характеру). 

Залежно від прояву сукупності визначених крите-
ріїв і показників готовність студентів до використання 
здоров’язберігаючих технологій диференціюється на 
такі рівні: високий, достатній, елементарний.

Перспективами подальшого дослідження може 
бути експериментальна перевірка ефективності фор-
мування готовності інженерів-педагогів до викорис-
тання здоров’язберігаючих технологій із застосуван-
ням виділених критеріїв і показників досліджуваної 
якості.
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Аналіз досвіду підготовки військовослужбовців  
до рукопашного бою в зарубіжних арміях

Маракушин А.І., Попов Ф.І., Куцевол Р.В.
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Анотації:
Розглянуто основні системи руко-
пашного бою, які лежать в основі 
рукопашної підготовки військовос-
лужбовців армій провідних країн сві-
ту. Узагальнено досвід рукопашної 
підготовки та проаналізовані основні 
існуючі системи рукопашної підготов-
ки військовослужбовців зарубіжних 
армій. Наведено аналіз публікацій, 
керівних документів, настанов, ста-
тусів в яких відображено зміст ру-
копашної підготовки військовослуж-
бовців зарубіжних армій. Визначено 
погляди, проблеми та тенденції роз-
витку рукопашної підготовки для роз-
роблення методичних рекомендацій 
перспективної системи рукопашної 
підготовки військовослужбовців. 

Маракушин А.И., Попов Ф.И., Куцевол Р.В. 
Анализ опыта подготовки военнослужа-
щих к рукопашному бою в зарубежных 
армиях. Рассмотрены основные системы 
рукопашного боя, которые лежат в основе 
рукопашной подготовки военнослужащих 
армий ведущих стран мира. Обобщен опыт 
рукопашной подготовки и проанализированы 
основные существующие системы рукопаш-
ной подготовки военнослужащих зарубеж-
ных армий. Представлен анализ публика-
ций, руководящих документов, наставлений, 
уставов в которых отображено содержание 
рукопашной подготовки военнослужащих за-
рубежных армий. Определены взгляды, про-
блемы и тенденции развития рукопашной 
подготовки для разработки методических 
рекомендаций перспективной системы руко-
пашной подготовки военнослужащих.

Marakushyn A.I., Popov F. I., Kut-
shevol R.V. An analysis of military 
men training experience to hand-
to-hand combat in the foreign coun-
tries. It is shown the basic system of 
unarmed combat, which underlie the 
melee training soldiers leading armies 
of the world. It is summarizes the expe-
rience of close combat training and an-
alyzes the main existing systems me-
lee military training of foreign armies. 
The analysis of publications, guidance 
documents, manuals, statutes which 
displays the contents of close com-
bat training of servicemen of foreign 
armies. Defined views, concerns and 
tendencies of melee training to develop 
guidelines an advanced close combat 
training of troops.

Ключові слова:
рукопашний бій, бойова діяльність, 
фізична підготовка.

рукопашный бой, боевая деятельность, 
физическая подготовка.

hand-to-hand combat, combat activity, 
physical training.

Вступ.1

Рукопашний бій представляє собою вид бойової 
діяльності військовослужбовців в ближньому бою з 
супротивником. Підготовка військовослужбовців і 
підрозділів до ведення  рукопашного  бою на сьогод-
няшний день має актуальне значення для формуван-
ня боєготовності військ і сил Збройних Сил України. 
Увага до рукопашного бою в арміях НАТО викликана 
тим, що командування цих армій розглядає навчан-
ня рукопашному бою не лише як прекрасний засіб 
військово-прикладної фізичної підготовки, але і як не-
замінний засіб психологічного загартування військо-
вослужбовців, виховання у них упевненості в собі, 
агресивности, сміливості і стійкості до дії бойового 
стресу. 

Дослідження проводиться відповідно до теми 
науково-дослідної роботи “Теоретичне узагальнення та 
розроблення методичних рекомендацій перспективної 
системи рукопашної підготовки військовослужбовців 
Збройних Сил України” (шифр “Боєць − 2011”) з 
номером державної реєстрації 0101U001169. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягала в узагальненні досві-

ду та аналізі основних існуючих систем рукопашної 
підготовки військовослужбовців зарубіжних армій.

Результати дослідження.
У збройних силах провідних країн НАТО – США, 

ФРН, Англії і Франції – навчання військовослужбов-
ців рукопашному бою є самостійним розділом бойової 
підготовки військ, який регламентується особливими 
документами (статутами, настановами, керівництвом) 
і на який відводиться окремий час. Навчання військо-
вослужбовців рукопашному бою в кожній з армій 
НАТО має свої особливості, пов'язані з традиціями, 
бойовим досвідом, системою комплектування і підго-
товки військ. Найбільш розвинена система навчання 
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рукопашному бою існує нині в армії і морській піхоті 
США [5].

До недавнього часу навчання штиковому бою 
в американській армії ґрунтувалося на німецьких 
(прусських) і російських традиціях. Вони були впро-
ваджені в американській армії ще у кінці 18 сторіччя 
прусським офіцером фон Штойбеном, значною мірою 
розділяючи погляди великого російського полководця 
А. В. Суворова. У одному з перших статутів амери-
канської армії фон Штойбен писав, що багнет – це 
вісь, на якій тримається боєготовність, моральний дух 
і дисципліна армії.

До другої світової війни навчання рукопашному 
бою в американській армії не мало систематичного 
характеру. Командири частин і підрозділів проводили 
його за власною ініціативою. З початком війни в ар-
мію призивались тисячі цивільних викладачів і трене-
рів, які в учбових центрах навчали солдатів головним 
чином боксу і вільній боротьбі. В ході війни амери-
канці познайомились з різними видами «бойового 
мистецтва» японських самураїв (джіу-джитсу, кендо, 
карате, дзюдо і айкидо), що зробили великий вплив 
на американську систему підготовки до рукопашного 
бою. Проте стрімкий розвиток бойової техніки в піс-
лявоєнний період породило концепцію «кнопкової ві-
йни» і, як наслідок – зневага до фізичної підготовки і, 
зокрема, до навчання рукопашному бою.

Втрати і поразки в Кореї та у В'єтнамі змусили 
американське командування переглянути усю систему 
бойової підготовки військ, у тому числі зміст і органі-
зацію навчання рукопашному бою. Був навіть створе-
ний спеціальний комітет, що всебічно вивчив цю про-
блему. На підставі звіту комітету прийняті відповідні 
рішення і видані керівні документи, регламентуючі 
зміст і організацію навчання військовослужбовців ру-
копашному бою: польовий статут армії США FM 21-
150, польовий статут корпусу морської піхоти США. 
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Крім того, видані різні посібники і керівництво, що 
містять методичні вказівки для керівників занять, 
такі, як «Енциклопедія рукопашного бою», «Холодна 
сталь» і інші.

Нині основним керівним документом по підготовці 
до рукопашного бою в армії США являється польовий 
статут FM 21-150. Їм передбачається навчання по так 
званому «інстинктивному методу», розробленому про-
фесором Илінойського університету А. Сейдлером для 
корпусу морської піхоти США. «Інстинктивний метод» 
навчання рукопашному бою ґрунтується на припущен-
ні про те, що в бою перед лицем смертельної загрози 
свідомість людини блокується і дії визначаються при-
родженими інстинктами агресивності і самозбережен-
ня. Тому техніка і тактика рукопашного бою повинні 
ґрунтуватися на інстинктивних реакціях. Методика на-
вчання полягає в багатократному повторенні прийомів 
і їх комбінацій в поступово зростаючому темпі. Вико-
нання прийомів супроводжується загрозливим гарчан-
ням і пронизливими криками, сприяючими кращому 
прояву первинних інстинктів, а також маючи  демора-
лізуючу   дію  на   супротивника [5].

Техніка рукопашного бою включає: прийоми шти-
кового бою, прийоми бою ножем, прийоми бою без 
зброї (удари рукою і ногою, захоплення і звільнення 
від захоплень, звалювання і кидки, прийоми обеззбро-
єння супротивника, прийоми зв'язування, конвоюван-
ня і обшуку полонених); Однією з головних вимог 
відбору прийомів вважається їх простота: жоден при-
йом не містить більше 2-3 елементів.

Навчання рукопашному бою в американській армії 
розподіляється  на три етапи і включає відповідно три 
курси: основний, підвищений і спеціальний. Осно-
вний курс вивчається в період початкової підготовки 
рекрутів в учбовому центрі. Цей курс включає при-
йоми штикового бою і прості прийоми бою без зброї: 
підготовка до бою, удари рукою і ногою і ряд прийомів 
захисту. Підвищений курс проводиться в період інди-
відуального навчання в учбовому центрі і включає: 
прийоми самостраховки при падіннях, звалювання і 
кидки, прийоми обеззброєння супротивника при уко-
лах багнетом, прийоми бою ножем. Спеціальний курс 
призначений головним чином для особового складу 
диверсійно-розвідувальних підрозділів (рейнджерів), 
для повітряних десантників і підрозділів військ спе-
ціального призначення. Цей курс містить різні спосо-
би захоплень і звільнень від них, звалювання і кидки, 
способи зняття вартового, прийоми зв'язування, кон-
воювання і обшуку полонених. На проходження кож-
ного курсу відводиться 8-10 годин. Для закріплення і 
підтримання навичок рукопашного бою статут перед-
бачає 30-хвилинні тренування 2-3 рази в тиждень в 
ході занять по бойовій підготовці [3].

Підготовка рекрутів до рукопашного бою в учбо-
вих центрах проводиться спеціальними інструктора-
ми сержантами; у лінійних частинах командирами  
підрозділів.

Навчання штиковому бою проводиться в три ета-
пи: засвоєння основних прийомів нападу і захисту, 
подолання штурмової смуги, поєдинки і групові бої в 

захисному спорядженні і з тренувальними палицями. 
Техніка штикового бою, розроблена А. Сейдлером, 
дещо відрізняється від класичної техніки фехтування 
на багнетах і характеризується застосуванням різаль-
них і рубаючих ударів багнетом, різноманітних ударів 
прикладом, підставок і блоків.

Штурмова смуга завдовжки 300-460 м з 10 рядами 
мішеней і 8 перешкодами польового типу долається 
у складі відділення. Мішені мають змінні елементи, 
розташування яких визначає застосування тих або 
інших прийомів. Штурмова смуга призначена для 
вдосконалення виконання прийомів штикового бою і 
подолання перешкод, розвитку швидкісно-силової ви-
тривалості і спритності, виховання рішучості, впевне-
ності в собі і здобуття «командного духу» при діях у 
складі підрозділу. Ця вправа являється кваліфікацій-
ною при визначенні рівня індивідуальної і групової 
підготовленості [3].

Поєдинки в захисному спорядженні з тренуваль-
ними палицями проводяться з метою вдосконалення 
техніки і тактики рукопашного бою в безпосередньо-
му контакті з супротивником, а також для виховання 
сміливості, агресивності і стійкості до впливу бойово-
го стресу. Поєдинки проводяться в парах, один проти 
двох, двоє проти трьох і відділення проти відділення. 
Переможцем в поєдинку вважається той, хто зіб'є су-
противника на землю і «докінчить» його або змусить 
здатися. Такі заняття, на думку американських фа-
хівців, прекрасний засіб привиття «бойового духу» 
і формування «психології переможця». Військовос-
лужбовці, що взяли визначену кількість перемог в по-
єдинках, отримують право на носіння значка «Fit to 
Fiqht» («Готовий до бою»).

Система прийомів бою без зброї, розроблена офі-
цером спеціальних військ О. Нейлом, ґрунтується на 
техніці карате, пристосованій до армійських умов. 
Головним засобом досягнення перемоги є удари, що 
наносяться в найуразливіші точки людського тіла. За-
хоплення, звалювання і кидки виконують допоміжну 
роль. Навчання ударам ведеться спочатку без уражен-
ня цілі, а потім на мішках з піском або на спеціальних 
пластикових манекенах, іноді одягнених у військову 
форму супротивника, що повинне сприяти вихованню 
ненависті до вірогідного супротивника .

У підрозділах рейнджерів і військ спеціального 
призначення для вдосконалення навичок рукопашно-
го бою проводяться заняття по дзюдо, карате і тхек-
вондо. У корпусі морської піхоти США навчання 
рукопашному бою має давню традицію і свою специ-
фіку. Окрім штикового бою і прийомів бою без зброї 
морські піхотинці вивчають різні способи метання 
ножа і прийоми бою поліцейською палицею. Останнє 
пов'язане з тим, що морська піхота США, окрім чи-
сто бойових завдань, виконує поліцейські функції на 
кораблях і військово-морських базах, а також по охо-
роні усіх урядових об'єктів, включаючи дипломатичні 
представництва США за кордоном. Зміст і методика 
навчання американських морських піхотинців руко-
пашному бою якнайповніше викладені в посібнику Д. 
Сайерса «Cold Steel»(«Холодна сталь») [5].
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У англійській професійній армії, так само, як і в 
арміях змішаного складу Франції і ФРН, навчання 
рукопашному бою є обов'язковою частиною бойової 
підготовки, на яку відводиться спеціальний час. Крім 
того, надаючи особливе значення цьому виду підго-
товки, командування французької і західнонімецької 
армій прагне використовувати з цією метою і поза-
службовий час. У військах функціонує велика кіль-
кість клубів «Бойових видів спорту» (джіу-джитсу, 
дзюдо, карате), військовий друк періодично публікує 
комплекси прийомів рукопашного бою для групового 
і самостійного вивчення.

Фізична підготовка в арміях варшавського дого-
вору і колишніх соціалістичних державах служила 
важливим засобом бойової підготовки військ. Руко-
пашний бій був обов'язковим розділом фізичної підго-
товки військовослужбовців. При цьому широко вико-
ристовувався досвід російської і радянської армії, яка 
у всьому світі визнається хранителькою кращих тра-
дицій цього виду бою. Тому фахівці зарубіжних армій 
ретельно вивчають радянську систему підготовки до 
рукопашного бою і прагнуть застосувати її цілком або 
частково у себе.

В той же час в арміях багатьох країн є свої націо-
нальні системи підготовки до рукопашного бою. Та-
ким чином, поєднання елементів радянського досвіду 
і національних традицій створює специфічні особли-
вості системи підготовки до рукопашного бою в кож-
ній з армій.

У Національній народній армії НДР рукопаш-
ний бій проводився разом з подоланням перешкод 
і метанням гранат і входив до комплексу військово-
прикладного фізичного тренування на штурмовій 
смузі. Зміст розділу включав: прийоми самострахов-
ки, кидки, удари рукою і ногою, больові прийоми, за-
душення, звільнення від захоплень, удари прикладом 
і уколи багнетом, удари ножем і малою лопатою, при-
йоми обеззброювання, зв'язування і комбінації з на-
званих прийомів.

Техніка виконання прийомів значною мірою ана-
логічна опису прийомів в НФП-87, за винятком при-
йомів зв'язування, які узяті з американського статуту 
FM 21-150. Загальна кількість прийомів менша, ніж 
в НФП-87, оскільки з кожної групи взяті тільки най-
простіші. Послідовність навчання включала виконан-
ня прийому по розподілах і в цілому – на тренажерах 
(мішенях) і з партнером з різних початкових положень 
і у поєднанні з іншими прийомами і діями [1].

Перевірка проводилася в ході занять та в кінці пері-
оду навчання. Перевірялася і оцінювалася тільки тех-
ніка виконання окремих прийомів. Контрольні вправи 
на штурмовій смузі включали також уколи багнетом і 
удари прикладом по мішенях.

У десантних і розвідувальних підрозділах  НДР 
заняття з рукопашному бою проводилися окремо від 
подолання перешкод і метання гранат. У зміст занять 
і перевірки додатково включалися три комплекси при-
йомів бою без зброї і один комплекс прийомів бою з 
автоматом або карабіном. При оцінці враховувалися 
послідовність і правильність виконання прийомів.

В цілому за змістом і методиці навчання підготов-
ка до рукопашного бою в  НДР була близька до радян-
ської: чітке, однакове планування, наявність типових 
планів-конспектів на усі заняття і стандартної матері-
альної бази.

У Війську Польському рукопашний бій мав давні 
історичні традиції, і нині йому надається велике зна-
чення як важливому засобу фізичної і психологічної 
підготовки військовослужбовців.

Навчання рукопашному бою проводиться на 
предметних і комплексних заняттях. Прийоми і дії 
об'єднані в 4 комплекси:

перший (початковий) комплекс –  зготовки до бою, • 
способи пересування, прийоми самостраховки, при-
йоми бою автоматом (карабіном) і малою лопатою;
другий (основний) – удари ножем, удари ногою і ру-• 
кою, звільнення від захоплень і захисту від задуш-
ливих прийомів;
третій і четвертий (спеціальні) больові прийоми, • 
кидки і задушливі захоплення, прийоми обеззбро-
єння, удари рукою і ногою.

Для перевірки і оцінки підготовленості до руко-
пашного бою кожен комплекс розділяється на чотири 
контрольних теста, що містять по три прийоми. Всьо-
го 16 тестів, що включають 48 прийомів.

У кожному  періоді навчання перевіряються  по 
два тести, тобто шість прийомів. Оцінюється якість 
виконання, але допускаються відступи, якщо вони 
сприяють досягненню кінцевого результату.

Техніка виконання прийомів  рукопашного  бою 
Війська  Польського дещо відрізняється в деталях від 
відповідних прийомів, що вивчалися в РА і ВМФ.

У Кубинській і в Болгарській народній армії органі-
зація, зміст і методика навчання військовослужбовців 
рукопашному бою були в цілому аналогічні радянській 
системі. Відміну болгарської системи представляли 
тільки військово-спортивні змагання, що включають 
виконання комбінації прийомів без зброї і із зброєю, 
метання металевих пластин по ростовій мішені, а та-
кож учбові поєдинки із зброєю і без зброї.

В Угорській  народній армії техніка виконання 
прийомів рукопашного бою і методика навчання були 
цілком узяті із статуту американської армії FМ 21-150.  
Деяка відмінність була тільки в розподілі прийомів по 
комплексах і в  послідовності  їх  вивчення.

Особливе місце рукопашний бій займає в системі 
бойової, фізичної і психологічної підготовки особо-
вого складу Народно-визвольної армії Китая (НВАК). 
Курс, узятий керівництвом КНР на модернізацію 
збройних сил, супроводжується наполегливою, та-
кою, що іноді доходить до фанатизму, фізичним і пси-
хічним загартовуванням бійців і командирів.

Навчання рукопашному бою розглядається коман-
дуванням НВАК як один з ефективних засобів такого 
загартування. У зміст навчання входять прийоми шти-
кового бою, запозичені головним чином з радянської 
системи, і прийоми бою без зброї, засновані на тради-
ційній китайській системі кулачного бою – кунфу.

Заняття по рукопашному бою   проводяться   при   
максимальній   психологічній   дії   на   солдата   і   
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спрямовані на прищеплення йому фанатичної войов-
ничості і почуття переваги над супротивником. Біль-
шість занять по тактичній і вогневій підготовці су-
проводжується штиковими атаками, що проводяться 
в стрімкому темпі з подоланням перешкод і поразкою 
мішеней.

Значний досвід застосування рукопашного бою в 
сучасних умовах накопичила В'єтнамська народна ар-
мія (ВНА), яка 30 років вела майже безперервну ві-
йну проти японських, французьких і американських 
імперіалістичних армій. Б'ючись з добре озброєним і 
навченим супротивником, В'єтнамська народна армія 
виробила свою тактику бойових дій, яка образно на-
зивалася «Розкриття квітки усередині супротивника» 
і заключалась в непомітному просочуванні в розташу-
вання ворога, несподіваному нападі і знищенні його 
в ближньому бою. Б'ючись за принципом «тримаючи 
супротивника за пояс», тобто в безпосередньому зі-
ткненні з ним, бійці ВНА нав'язували ворогові руко-
пашні сутички, які зводили нанівець його перевагу в 
бойовій техніці і деморалізовували солдатів. Амери-
канці вимушені були визнати, що в ближньому і руко-
пашному бою перевага майже завжди була на стороні 
бійців ВНА.

Підготовка в'єтнамських військовослужбовців до 
рукопашного бою проводиться і в мирний час як на 
заняттях по фізичній підготовці, так і в процесі бо-
йового навчання. Навчання включає прийоми бою ав-
томатом, ножем і малою лопатою, а також комплекси 
прийомів бою без зброї, в основі яких лежать націо-
нальні види єдиноборств. Ці комплекси виконуються 
щоденно на ранковій фізичній зарядці.

Одною з основних форм оцінки якості засвоєння 
прийомів рукопашного бою військовослужбовцями 
всіх категорій у Збройних Силах Російської Федера-
ції та Збройних Силах України є проведення змагань з 
рукопашного бою [4]. 

Під час перевірки військовослужбовців з рукопаш-
ного бою призначається п’ять передбачених програ-
мою прийомів як з окремої вправи так і з різних вправ, 
що входять до програми навчання [2]. Вправи та при-
йоми для перевірки, підрозділам (окремим категорі-
ям військовослужбовців) призначаються за вибором 
того, хто перевіряє. 

Висновки. 
Таким чином, вивчення досвіду підготовки вій-

ськовослужбовців до рукопашного бою в зарубіжних 
арміях дозволяє визначити погляди і тенденцію роз-
витку цього виду бойової підготовки військ, які по-
трібно приймати до уваги з метою подальшого вдо-
сконалення підготовки українських військових.

В арміях усіх колишніх соціалістичних країн здій-
снювалася підготовка особового складу до рукопашно-
го бою на основі власного і радянського досвіду, націо-
нальних традицій і поглядів на характер бойових дій.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення фізичної підготовки військовос-
лужбовців в зарубіжних арміях.
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Вплив авторської програми на показники фізичного розвитку 
учнів з надмірною масою тіла старшого шкільного віку  

гірських шкіл карпатського регіону
Микитин Л. М.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Анотації:
Розглядається вплив автор-
ської програми на показники 
фізичного розвитку учнів з над-
мірною масою тіла старшого 
шкільного віку. Показано зміни 
окремих показників фізичного 
розвитку учнів, які займалися 
за авторською програмою. У 
експерименті приймали участь 
49 учнів з надмірною масою 
тіла старшого шкільного віку. 
Проведені дослідження дово-
дять, що заняття, які проводи-
лись за авторською програмою 
позитивно впливають на показ-
ники фізичного розвитку учнів з 
надмірною масою тіла старшо-
го шкільного віку.

Микитин Л.М. Влияние авторской програм-
мы на показатели физического развития 
учеников с избыточной массой тела стар-
шего школьного возраста горных школ Кар-
патского региона. Рассматривается влияние 
авторской программы на показатели физиче-
ского развития учеников с избыточной массой 
тела старшего школьного возраста. Показаны 
изменения отдельных показателей физическо-
го развития учеников, которые занимались по 
авторской программе. В эксперименте прини-
мали участие 49 учеников с избыточной массой 
тела старшего школьного возраста. Проведен-
ные исследования доказывают, что занятия, 
которые проводились по авторской программе 
положительно, влияют на показатели физиче-
ского развития учеников с избыточной массой 
тела старшего школьного возраста.

Mikitin L.M. The influence of the 
authorial program on indexes of 
physical development of overweight 
senior pupils in mountain schools 
of the Carpathian region. Influence of 
the authorial program is examined on 
the indexes of physical development of 
overweight senior pupils. The changes of 
separate indexes of physical development 
of overweight senior pupils that occupied 
on the authorial program are shown. In 
experiment took part 49 students with 
excessive mass of body of senior school 
age. The conducted researches prove that 
an employment that was conducted on 
the authorial program positively influence 
on the indexes of physical development of 
overweight senior pupils.

Ключові слова:
програма, фізичний розвиток, 
надмірна маса тіла, старший 
шкільний вік.
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Вступ.1

За останні роки внаслідок несприятливих економіч-
них обставин та екологічних умов спостерігається нега-
тивна тенденція щодо стану здоров'я населення Украї-
ни. За даними багатьох авторів, на сьогодні це серйозна 
проблема, притаманна для учнів різного шкільного 
віку. З року в рік серед цього контингенту збільшується 
кількість різних захворювань. Це негативно відобража-
ється на функціональній готовності учнів до навчання 
у вищих навчальних закладах [1, 4]. 

Невід’ємною складовою здоров’я людини є її фі-
зичний розвиток. У цьому контексті важливим є до-
слідження процесу росту, розвитку організму й скла-
ду тіла [2, 6]. 

Предметом дослідження багатьох авторів (Мурза 
В.П., 2001; Юр’єва Л., 2001; Апанасенко Г.Л., 2002; 
Бабюк С., 2004; Борисова Ю., 2004; Круцевич Т.Ю., 
2004) є вивчення фізичного розвитку школярів та його 
взаємозв’язок із станом здоров’я. Недостатньо інфор-
мації є стосовно фізичного здоров’я дітей, що прожи-
вають у гірській місцевості.

В останні роки продовжують з’являтися роботи, 
присвячені зв’язку показників фізичного розвитку 
з морфологічними особливостями окремих органів 
та систем, зокрема, з параметрами серцево-судинної 
системи (Владимирова Я., 2004, Шапаренко Є., 2005, 
Соколов А., 2006).

Згідно публікації в журналі «Гірська школа Укра-
їнських Карпат» у учнів гірських шкіл Карпатського 
регіону виявлені відставання у фізичному розвитку у 
порівнянні з учнями рівнинної місцевості. Насампе-
ред, це відставання у зрості, невідповідна маса тіла 
відносно зросту, при недостатній масі тіла слабша 
сила м'язів правої і лівої кистей, сила м'язів спини та 
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відповідно при надмірній масі тіла збільшені показ-
ники обхватів талії, грудної клітки, стегон і сідниць 
(Миколайський М., 2006).

Аналіз наукових праць професора Паньківа В. за-
свідчує, що на сьогоднішній день гостро стоїть питан-
ня ожиріння дітей та підлітків і ця проблема потребує 
негайного розв’язання. Як зазначає даний автор, ожи-
ріння впливає не тільки на функціональний стан всьо-
го організму, а й на фізичний розвиток учнів. Причо-
му ожиріння та надмірна маса тіла більш поширені на 
рівнинній території, але певний процент присутній і в 
гірський місцевості (Паньків В., 2007). 

Питання корекції показників фізичного розвитку 
висвітлені у небагатьох роботах, а наявні дані носять 
здебільшого загальний характер (Гудзевич Л., 2004, 
Гунас І., 2006, Белик Н., 2006).

На формування фізичного розвитку і стан здоров'я 
людини впливають як соціально-економічні, так і біо-
логічні чинники, зокрема особливості довкілля. Спе-
цифічністю Карпатського регіону є гірська місцевість, 
яка характеризується особливими параметрами кліма-
ту, висоти місцевості, атмосферного тиску, інтенсив-
ності сонячного випромінювання, а також дефіцитом 
йоду в навколишньому середовищі [3].

Як свідчать результати наших попередніх дослі-
джень, подані у попередніх статтях, потребують ко-
рекції наступні показники фізичного розвитку учнів 
старшого шкільного віку гірських шкіл Карпатського 
регіону з надмірною масою тіла: маса тіла, ІМТ, жиро-
ві складки на двоголовому і триголовому м'язах плеча 
та животі, обхват стегон, обхват талії.

В зв’язку з цим, пошук та впровадження шляхів 
для їх корекції є надзвичайно актуальним.

Робота виконана за планом НДР Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника.
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета даного дослідження: вивчити вплив автор-

ської програми на рівень фізичного розвитку учнів з 
надмірною масою тіла старшого шкільного віку гір-
ських шкіл Карпатського регіону.

Завдання дослідження:
Проаналізувати науково-методичну літературу 

щодо проблематики дослідження.
Визначити зміни антропометричних показників 

учнів з надмірною масою тіла старшого шкільного 
віку гірських шкіл Карпатського регіону, які займали-
ся за авторською програмою.

Матеріал і методи дослідження. Дослідження 
проводилося у школах з гірським статусом у Карпат-
ському регіоні. Всього обстежено 49 учнів з надмір-
ною масою тіла. З них 27 дівчат віком 14-16 років та 
22 хлопці віком 14-17 років. Учнів поділили на дві 
групи: експериментальну групу (ЕГ2), яка займалася 
за авторською програмою та контрольну групу (КГ2).

Вимірювали: зріст стоячи, зріст сидячи, обхвати 
талії, стегон, грудної клітки на вдиху і видиху, жи-
рові складки на животі та двоголовому і триголово-
му м'язах плеча, а також визначали індекс маси тіла 
(ІМТ), який обчислювали за формулою:

ІМТ = (Маса тіла, кг/(Зріст2, м2).

На підставі проведених вимірювань обчислювали 
співвідношення росту сидячи до росту стоячи, обхвату 
талії до обхвату стегон, екскурсію грудної клітки [5].

Результати дослідження.
 Програма корекції показників фізичного розвитку 

учнів з надмірною масою тіла старшого шкільного 
віку гірських шкіл Карпатського регіону складалася з 
трьох етапів. Кожний етап програми тривав 8 тижнів 
та мав свою мету і відповідно поставленні завдання. 
Упродовж одного тижня проводилося три заняття. 
Відповідно до завдань, поставлених на кожному етапі 
програми, рекомендували режими рухової активності 
у такій послідовності: на першому етапі – рекреацій-
ний, на другому етапі – тренувальний, на третьому 
етапі – підтримуючий. Програма базувалася на ви-
користанні різних засобів, зокрема: розминки, вправ 
стретчингу, ходи, бігу підтюпцем, вправ бодіфлексу, 
силових вправ та вправ на розслаблення м’язів і від-
новлення дихання. Окрім того, було запропоновано 
програму самостійних занять для підвищення за-
гальної працездатності організму та зміцнення стану 
здоров’я учнів.

Зміни показників фізичного розвитку учнів з над-
мірною масою тіла старшого шкільного віку, після 
проведення дослідження, наведені в таблиці 1.

Аналіз показників зросту у хлопців експеримен-
тальної групи (які навчалися за авторською програ-
мою) показав, що зріст стоячи збільшився, в серед-
ньому на 3,47%, а зріст сидячи – на 5,71% (р<0,05). 
Результати аналізу співвідношення зросту сидячи до 
зросту стоячи не показали достовірних змін (р>0,05).

У хлопців контрольної групи (які займалися за 
традиційною програмою) при порівнянні аналогічних 

показників зріст стоячи збільшився, в середньому на 
2,45%, а зріст сидячи – на 6,78% (р<0,05).

При порівнянні показників зросту у дівчат експери-
ментальної групи до і після завершення експерименту 
виявлено, що показник зросту стоячи збільшився на 
2,97%, а показник зросту сидячи – на 6,12% (р<0,05). 
Результати аналізу співвідношення зросту сидячи до 
зросту стоячи не виявили достовірних змін (р>0,05). 

У дівчат контрольної групи при порівнянні ана-
логічних показників також встановлено достовірну 
відмінність (р<0,05). Показник зросту стоячи збіль-
шився на 2,00%, а показник зросту сидячи – на 5,35%. 
Результати аналізу співвідношення зросту сидячи до 
зросту стоячи не виявили достовірних змін (р>0,05). 

Встановлено, що в експериментальній групі показ-
ники маси тіла значно зменшилися. У хлопців ЕГ2 по-
казник маси тіла зменшився на 6,51%, а у дівчат ЕГ2 
– на 8,01%. Отримані результати показали достовірну 
відмінність (р<0,05). 

У хлопців та у дівчат КГ2 при порівнянні ана-
логічних показників достовірних змін не виявлено 
(р>0,05). 

Внаслідок збільшення зросту стоячи та зменшен-
ня маси тіла змінився і показник ІМТ. В експеримен-
тальній групі показник ІМТ зменшився у хлопців на 
12,05%, а у дівчат – на 13,23%. Отримані результати 
показали достовірну відмінність (р<0,05). 

У контрольній групі достовірних змін ІМТ до і піс-
ля експерименту не виявлено (р>0,05).

Показники обхвату талії та стегон учнів старшого 
шкільного віку з надмірною масою тіла наведені в та-
блиці 5.17.

В експериментальній групі показники обхвату талії 
значно зменшились (р<0,05). У хлопців ЕГ2 показник 
обхвату талії зменшився на 7,07%, а показник обхвату 
стегон – на 5,66% (р<0,05). Отримані нами середні зна-
чення співвідношення обхвату талії до обхвату стегон 
зменшились проте не показали достовірну відмінність 
середніх значень до і після експерименту (р>0,05).

У хлопців контрольної групи вірогідних змін се-
редніх показників ОТ, ОС і їх співвідношення не вста-
новлено (р>0,05).

У дівчат ЕГ2 показник обхвату талії зменшився на 
5,17% (р<0,05), а показник обхвату стегон – на 5,05% 
(р<0,05). Отримані середні значення співвідношення об-
хвату талії до обхвату стегон також зменшились проте 

У дівчат контрольної групи вірогідних змін серед-
ніх показників ОТ, ОС і їх співвідношення не встанов-
лено (р>0,05).

В експериментальній групі значно збільшився по-
казник обхвату грудної клітки на вдиху, тоді як показ-
ник обхвату грудної клітки на видиху не зазнав змін. 
Так, у хлопців ЕГ2 показник обхвату грудної клітки на 
вдиху збільшився на 4,64%, а у дівчат ЕГ2 – на 3,99% 
(р<0,05). Встановлено також вірогідний приріст екс-
курсії грудної клітки: у хлопців в 2,04 рази, а у дівчат 
– в 1,86 рази (р<0,05).

У контрольних групах як хлопців, так і дівчат ана-
ліз аналогічних показників достовірних змін не пока-
зав (р>0,05).
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Таблиця 1
Аналіз показників фізичного розвитку учнів з надмірною масою тіла  

старшого шкільного віку гірських шкіл (M±m) 

Показники

ЕГ2 КГ2

до
експерименту

після  
експерименту

до  
експерименту

після
експерименту

Хлопці
(n = 10) (n = 10) (n = 12) (n = 12)

Зріст стоячи, см 167,20 ± 1,40 173,00 ±1,07* 166,92 ± 0,76 171,00 ±0,81*
Зріст сидячи, см 80,60 ± 1,42 85,20 ± 1,34* 79,83 ± 1,49 85,25 ± 1,66*
Зріст сидячи
Зріст стоячи 0,48 ± 0,01 0,49 ± 0,02 0,48 ± 0,02 0,50 ± 0,01

Маса тіла, кг 72,20 ± 1,36 67,50 ± 1,28* 74,08 ± 1,27 75,25 ± 1,26
ІМТ, кг/м2 25,81 ± 0,20 22,70 ± 0,30* 26,57 ± 0,32 25,80 ± 0,31
Обхват талії, см 65,10 ± 1,02 60,50 ± 1,23 * 62,92 ± 0,79 64,08 ± 0,73
Обхват стегон, см 54,80 ± 0,65 51,70 ± 0,70* 53,67 ± 0,64 53,58 ± 0,68
Обхват талії
Обхват стегон 1,19 ± 0,02 1,17 ± 0,03 1,17 ± 0,01 1,20 ± 0,02

Обхват грудної клітки на вдиху, см 99,20 ± 0,70 103,80 ±1,44* 99,50 ± 0,42 101,42 ± 0,93
Обхват грудної клітки на видиху, 
см 94,70 ± 0,87 94,60 ± 0,75 95,25 ± 0,80 96,08 ± 0,69

Екскурсія грудної клітки, см 4,50 ± 0,73 9,20 ± 1,24* 4,25 ± 0,71 5,33 ± 1,09
Жирова складка на животі, см 24,40 ± 0,83 13,10 ± 1,33* 24,67 ± 1,06 23,42 ± 0,82
Жирова складка на двоголовому 
м'язі плеча, см 19,80 ± 0,68 14,40 ± 0,86* 20,75 ± 0,96 19,50 ± 0,62
Жирова складка на триголовому 
м'язі плеча, см 15,30 ± 1,53 9,70 ± 1,44* 17,75 ± 1,30 17,00 ± 1,33

Дівчата
(n = 13) (n = 13) (n = 14) (n = 14)

Зріст стоячи, см 160,62 ± 0,81 165,38 ±0,98* 161,21 ± 0,81 164,43 ±0,76*
Зріст сидячи, см 75,38 ± 0,85 80,00 ± 0,88* 76,07 ± 0,90 80,14 ± 0,88*
Зріст сидячи
Зріст стоячи 0,47 ± 0,01 0,48 ± 0,02 0,47 ± 0,01 0,49 ± 0,02

Маса тіла, кг 66,23 ± 0,70 60,92 ± 0,84* 66,43 ± 0,99 67,07 ± 0,79

ІМТ, кг/м2 25,67 ± 0,14 22,27 ± 0,23* 25,54 ± 0,16 25,51 ± 0,17

Обхват талії, см 62,54 ± 0,45 59,31 ± 0,41* 64,29 ± 0,97 65,43 ± 1,02

Обхват стегон, см 53,31 ± 0,61 50,62 ± 0,67* 52,57 ± 0,70 53,36 ± 0,57

Обхват талії
Обхват стегон 1,17 ± 0,02 1,18 ± 0,01 1,22 ± 0,02 1,23 ± 0,01

Обхват грудної клітки на вдиху, см 88,77 ± 0,56 92,31 ± 0,79* 88,07 ± 0,66 89,00 ± 0,55
Обхват грудної клітки на видиху, 
см 84,38 ± 0,58 84,15 ± 0,73 84,71 ± 0,72 85,00 ± 0,48

Екскурсія грудної клітки, см 4,38 ± 0,50 8,15 ± 0,85* 3,36 ± 0,23 4,00 ± 0,35

Жирова складка на животі, см 20,77 ± 1,01 15,62 ± 1,15* 19,79 ± 0,84 20,71 ± 0,83
Жирова складка на двоголовому 
м'язі плеча, см 16,08 ± 1,06 11,00 ± 1,03* 18,21 ± 0,66 18,07 ± 0,87

Жирова складка на триголовому 
м'язі плеча, см 19,62 ± 0,67 16,54 ± 0,64* 19,14 ± 0,58 19,57 ± 0,68

Примітки: * – різниця показників до і після експерименту достовірна (р<0,05)
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У хлопців ЕГ2 показник жирової складки на жи-
воті зменшився на 46,31% (р<0,05), показник жиро-
вої складки на двоголовому м'язі плеча – на 27,27% 
(р<0,05), а показник жирової складки на триголовому 
м'язі плеча – на 36,60% (р<0,05). 

Аналіз показників жирових складок у хлопців КГ2 
достовірних відмінностей не виявив (р>0,05).

У експериментальній групі дівчат при порівнянні 
показників жирових складок на животі, двоголовому 
та триголовому м'язах плеча також спостерігали до-
стовірне зменшення даних показників.

У дівчат ЕГ2 показник жирової складки на жи-
воті зменшився на 24,81% (р<0,05), показник жиро-
вої складки на двоголовому м'язі плеча – на 31,58% 
(р<0,05), а показник жирової складки на триголовому 
м'язі плеча – на 15,69% (р<0,05). 

У контрольній групі дівчат, які займалися за тради-
ційною програмою, аналіз показників жирових скла-
док достовірних відмінностей не показав (р>0,05).

Висновки.
Розроблена та реалізована авторська програма ви-

явилася ефективною та позитивно вплинула на зміни 
показників фізичного розвитку учнів з надмірною ма-
сою тіла.

Перспективним напрямком дослідження є визна-
чення рівня фізичної та функціональної підготовле-
ності учнів з надмірною масою тіла старшого шкіль-
ного віку гірських шкіл Карпатського регіону, які 
займалися за авторською програмою.
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Анотації:
Наведені морфофункціональні по-
казники фізичного стану, рівень 
хронічної захворюваності і фізич-
ної підготовленості учнів старших 
класів гімназії та загальноосвітньої 
школи. В дослідженні приймали 
участь 283 учня гімназії і 231 учень 
загальноосвітньої школи. Функціо-
нальний стан м’язової системи оці-
нювався на підставі вимірювання 
м’язової сили рук, розрахунку си-
лового індексу, дихальної системи 
та серцево-судинної системи.

Мицкан Б.М., Поташнюк И.В. Физическое 
состояние учеников старших классов гим-
назии. Приведены морфофункциональные 
показатели физического состояния, уровень 
хронической заболеваемости и физичес-
кой подготовленности учащихся старших 
классов гимназии и общеобразовательной 
школы. В эксперименте принимали участие 
283 ученика гимназии и 231 ученик средне-
образовательной школы. Функциональное 
состояние мышечной системы оценивалось 
на основе измерения мышечной силы рук, 
расчета силового индекса, дыхательной 
системы и сердечнососудистой системы. 

Mitzkan B.M., Potashnyouk I.V. The 
physical state of senior pupils of 
gymnasium. It is shown the morpho-
logical parameters of physical condition, 
level of chronic morbidity and physical 
preparedness of high school students 
to high schools and secondary schools. 
The experiment involved 283 high school 
students and 231 secondary school pu-
pil. Functional status of the musculoskel-
etal system was evaluated by measuring 
muscle strength of hands, calculating the 
power index, respiratory system and car-
diovascular system. 

Ключові слова:
учні, захворюваність, здоров’я, фі-
зичний стан, фізична підготовле-
ність, гімназія, школа.

учащиеся, заболеваемость, здоровье, фи-
зическое состояние, физическая подго-
товленность, гимназия, школа.

pupils, illness, health, physical state, 
physical ability, gymnasium, secondary 
school.

Вступ.1

Процеси перебудови всієї системи освіти в Україні 
започаткували функціонування нового типу середніх 
загальноосвітніх закладів-ліцеїв, гімназій, коледжів, 
центрів. Провідний напрям їх педагогічної діяльності 
– пошук навчання і виховання здібних і обдарованих 
дітей, здатних самостійно приймати рішення і 
діяти в динамічних соціально-економічних умовах, 
створення інтелектуального і духовного потенціалу 
суспільства. Досвід існування цих закладів свідчить 
про їх педагогічну ефективність: забезпечення 
учням більш високого розвитку вищої нервової 
діяльності, розумової працездатності, успішності 
навчання, що висвітлено в психолого-педагогічній 
літературі. Фізіологічна “вартість” такої освіти 
практично не оцінена. Нечисленні на теперішній час 
дослідження медико-біологічних питань організації 
освіти в гімназіях України [4, 5, 7, 16, 17] і Росії 
[2, 10, 12, 13, 18] носять фрагментарний характер 
і свідчать, насамперед, про більш високий, ніж у 
учнів загальноосвітніх шкіл, рівень захворюваності і 
більший об’єм навчальних програм. Лише в окремих 
працях [14, 17] детально оцінено вплив організації на-
вчання на організм школярів молодшого віку. 

Відсутня комплексна оцінка фізичного стану учнів 
старших класів гімназій згідно з сучасними уявлення-
ми про фізичний стан і фізичне здоров’я [1, 3, 8, 13]. 
Фізичний стан включає рівень і гармонійність фізич-
ного розвитку, функціональних систем і резервні мож-
ливості провідних систем організму, захворюваність, 
яка характеризує імунний захист і неспецифічну стій-
кість; рівень фізичної підготовленості як показник фі-
зичної працездатності. Фізичний стан гімназистів як 
соціальної категорії підлітків викликає інтерес з кіль-
кох позицій: а) це завершальний етап середньої освіти 
в закладах нового типу, який дозволяє мати інформа-
цію про фізіологічну “вартість” гімназійної освіти; б) 
це контингент, стан здоров’я якого обумовлює стан 
здоров’я студентства і майбутніх спеціалістів народ-
ного господарства; в) це контингент, який окремо не 
© Мицкан Б.М., Поташнюк І.В., 2011

включається до офіційної медичної статистичної звіт-
ності. Між тим, щорічні звіти Міністерства охорони 
здоров’я України, свідчать про неухильне зростання 
захворюваності дітей та підлітків віком до 15 років.

Робота виконана за планом НДР Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефани-
ка та за планом НДР Міжнародного економіко – гу-
манітарного університету імені академіка Степана 
Дем’янчука.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
З огляду на вищевказане метою нашого дослі-

дження було вивчення фізичного стану учнів старших 
(9-11) класів гімназій.

Дослідженнями охоплено 283 учні гімназії і 231 
учень загальноосвітньої школи (контрольна група) 
міста Луцька. Виконані антропометричні вимірю-
вання (довжина і маса тіла). Функціональний стан 
м’язової системи оцінювався на підставі вимірюван-
ня м’язової сили рук, розрахунку силового індексу; 
дихальної системи – вимірювання життєвої ємності 
легень, визначення тривалості затримання дихання на 
вдиху і видиху, розрахунку належної ємності легень, 
життєвого і дихального індексів; серцево-судинної 
системи – визначення частоти серцевих скорочень, 
рівня систолічного і діастолічного артеріального 
тиску у стані спокою і після стандартного фізичного 
навантаження – проба Мартіне-Кушелевського, з по-
дальшими розрахунками пульсового тиску, коефіці-
єнтів подвійного добутку, витривалості, економізації 
кровообігу, показника якості реакції серцево-судинної 
системи на фізичне навантаження, вегетативного ін-
дексу. Поглиблене вивчення поширеності хронічної 
захворюваності проводилося силами спеціалістів по-
ліклініки (терапевт, хірург, ендокринолог, уролог, оку-
ліст, невропатолог, отоларинголог), за показаннями 
виконувались лабораторні дослідження. Розраховува-
лись показники рівня (на 100 учнів) і структури за-
хворюваності  (у відсотках до загального числа обсте-
жених). Фізична підготовленість учнів оцінювалася 
за результатами виконання контрольних вправ, перед-
бачених “Державними тестами і нормативами оцінки 
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фізичної підготовленості населення України” (1997р.) 
а саме: біг 1500 м, човниковий біг (4-9 м), стрибок у 
довжину з місця, підтягування на перекладині, вис 
на зігнутих руках, згинання і розгинання рук в упо-
рі лежачи на підлозі, піднімання в сід. Отримані дані 
аналізувалися як за абсолютними величинами, так і в 
загальноприйнятій системі п’ятибальних оцінок. На 
підставі виконання окремих тестів для кожного учня 
розраховувався загальний бал фізичної підготовле-
ності за шкалою: високий, вище середнього, середній, 
нижче середнього, низький.   

Отримані дані проаналізовані за допомогою за-
гальноприйнятих методів варіаційної систематики з 
розрахунком середніх величин окремих показників, їх 
похибок і дисперсії, критеріїв відповідності розбіж-
ностей і ймовірності вивчених явищ.

Результати дослідження.
Вивчення фізичного розвитку учнів виявило, що 

інтегральний показник-довжина тіла у дівчат ста-
білізується до 10 класу, у юнаків тривають процеси 
росту (табл. 1 і 2) – вірогідне збільшення (p<0,05). Як 
у юнаків, так і у дівчат за досліджуваний період від-
повідно збільшується маса тіла (p<0,05). Отримані 
антропологічні показники в учнів гімназії не відріз-
няються від таких як у учнів контрольної групи, так 
і деяких, отриманих іншими авторами [6, 11]. Однак 
за умов відсутності вірогідних розбіжностей середніх 
величин кількість учнів з середньою довжиною тіла 
становили 42,2±2,9% (гімназія) і 45,3±3,27% (школа), 
серед перших дещо вищою була частка учнів з під-
вищеною, високою і дуже високою довжиною тіла – 
33,1±2,8% проти 29,7±3,0% у учнів школи. Інтеграль-
на оцінка фізичного розвитку учнів гімназії виявила, 
що у 42,2±2,95% він є нормальним, гармонійним і від-
повідає віку. 28,4±2,68% обстежених складали групу 
ризику виникнення порушень, у 29,4±2,71% виявле-
ні відхилення фізичного розвитку. В учнів школи ці 
показники становили відповідно 32,4±3,07% (віро-
гідні розбіжності з учнями гімназії – t=2,33, p<0,01), 
30,4±3,01%  37,2±3,18%.

Продовжується зростання м'язової сили: у юнаків 
– учнів гімназії вона підвищується на 14,8 кг для пра-
вої руки(p<0,001) і 9,3 кг (p<0,01) для лівої руки, у ді-
вчат це підвищення є значно меншим, але вірогідним 
(р<0,05) – на 4,5кг і 3,5кг відповідно. Вірогідні роз-
біжності зі школярами виявлялися тільки у юнаків-
учнів 11класу – більші у школярів. Необхідно від-
значити, що у 49,1±2,91% учнів гімназії і 38,4±3,19% 
– школи показники м’язової сили знижені, низькі і 
дуже низькі. Зростання м’язової сили відбувається  
непропорційно масі тіла, про що свідчать низькі зна-
чення силового індексу, який зростає лише на 6% у 
юнаків і 3,7% у дівчат-учнів гімназії. Вірогідних роз-
біжностей за цим показником між учнями основної 
і контрольної групи не виявлено: у юнаків відпо-
відно 65,2±1,54% і 71,8±3,95% і дівчат 52,3±1,44% і 
57,7±4,22% (p>0,05).

Життєва ємність легень вірогідно підвищується 
як у юнаків, так і дівчат обох закладів, за середніми 
величинами відповідає віковим стандартам і виявляє 

розбіжності лише між юнаками – учнями 9х класів 
(p<0,001). Проте якісний аналіз показника свідчить, 
що при майже однаковій частці середніх показників – 
46,2±2,98% учнів гімназії і 50,5±3,29% – школи серед 
перших вірогідно переважають особи з підвищеними, 
високими і дуже високими показниками – 42,8±2,94% 
і 28,4±2,95% відповідно (р<0,01), серед учнів 
школи – зі зниженими, низькими і дуже низькими 
показниками – 21,1±2,68% і 11,0±1,87% (p<0,01). 
Та ж тенденція розбіжностей прослідковується і за 
показником життєвого індексу, середні величини 
якого становлять 83,9±1,92% (гімназія) і 80,7±2,65% 
(школа) у юнаків і 73,6±1,79% і 71,0±3,14% – дівчат 
відповідно. Структура показника в обох колективах в 
більшій мірі відображає ступінь відставання фактичної 
життєвої ємності легень від належної з врахуванням 
наявної довжини тіла і виявляє розбіжності в частці 
осіб з високими і вищими за середні показниками – 
71,1±2,7% у учнів гімназій і 57,5±3,26% учнів школи 
(р<0,001). В той же час у учнів гімназії встановлено 
більш низькі показники функціональних можливостей 
дихальної системи – затримка дихання, яка сягає 
вірогідних розбіжностей на вдиху і видиху у дівчат.

Характеризуючи функціональний стан серцево-
судинної системи, необхідно відзначити, що за серед-
ньостатистичними даними величини частоти серцевих 
скорочень, систолічного, діастолічного і пульсового 
тиску не виявляються вірогідні розбіжності між учня-
ми гімназії і школи. Однак, показники систолічного 
тиску відповідають нижнім межам вікових стандар-
тів, діастолічного тиску – верхніх, що підтверджуєть-
ся їх структурним аналізом: частка осіб зі зниженими, 
низькими і дуже низькими показниками становила 
34,7±2,85% серед учнів гімназії і 36,5±3,16% – школи; 
в останніх було вірогідно вищою частка осіб з підви-
щеними, високими і дуже високими показниками – 
25,3±2,85% проти 12,8±2,01% (р<0,001) у учнів гімна-
зії. Показники діастолічного тиску, які відповідають 
верхнім межам вікових стандартів також пов’язані 
з їх структурою. Так, у учнів гімназії у 51,1±2,99 % 
вони знаходилися у зоні середніх, у 12,0± ,94% були 
зниженими, низькими і дуже низькими, у 36,9±2,80% 
– підвищеними, високими і дуже високими; у учнів 
школи ці групи становили 44,8±3,27%, 13,1±2,21% і 
42,1±3,25%. 

У учнів гімназії переважали низькі і знижені показ-
ники серцевого ритму – 46,4±2,98% проти 27,7±2,59% 
у учнів школи (р<0,001), у останніх – високі і підви-
щені 35,9±3,16% проти 16,4±2,19% (р<0,001), що обу-
мовило наступні середньостатистичні значення час-
тоти пульсу: 74,2±1,48 уд./хв. у юнаків і 75,2±1,13% 
– дівчат – учнів гімназії і 82,7±3,79 і 79,3±2,99 уд./хв. 
– учнів школи (р>0,05). Величини пульсового тиску  у 
учнів обох типів закладів освіти були зниженими, що 
на тлі підвищеного у 37% учнів гімназії і 42% учнів 
школи діастолічного тиску свідчать про втому.

Ознаки зниження функціональних резервів 
серцево-судинної системи, напруження її стану вияв-
ленні при розрахунках загальновикористовуваних кое-
фіцієнтів. Так, індекс подвійного добутку, який дозво-
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Таблиця 1
Морфофункціональні показники фізичного стану учнів старших класів гімназії (X +m)

Показники
Хлопці Дівчата

9 кл.
n=56

10 кл.
n=42

11 кл.
n=42

9 кл.
n=53

10 кл.
n=47

11 кл.
n=42

 Довжина тіла, см 166,2±1,13 170,2±3,38 173,7±2,65 162,0±0,74 163,9±0,61 163,2±0,90
Маса тіла, кг 51,9±1,21 60,2±1,55 62,5±1,28 49,8±0,97 51,4±0,84 54,9±1,21
Життєва ємність 
легень, л 3,50±0,09 3,93±0,10 4,10±0,10 2,89±0,05 2,94±0,06 2,97±0,07
Життєвий індекс, % 83,3±1,27 87,6±2,02 89,8±1,88 73,5±1,48 72,4±1,67 74,8±1,84
Дихальний індекс, 
мл/кг 67,8±1,13 65,9±1,49 65,8±1,29 58,4±1,05 57,5±1,22 54,8±1,48
Затримка дихання на 
вдиху, с 41,7±3,0 49,6±2,25 46,2±2,28 33,0±2,21 35,6±1,54 35,1±1,51
Затримка дихання на 
видиху, с 26,9±1,29 33,8±2,27 29,2±1,85 30,7±1,79 36,0±1,92 28,8±1,74

М’язова 
сила, кг

права 
кисть 34,0±1,09 40,2±1,41 44,8±1,26 24,2±0,74 28,4±0,66 28,7±0,96
ліва 
кисть 32,5±1,07 37,7±1,34 41,8±1,12 23,4±0,57 27,0±0,59 26,9±0,75

Силовий індекс, % 65,8±1,52 66,9±1,68 71,8±1,53 48,9±1,41 55,5±1,20 52,6±1,66
Частота серцевих 
скорочень, уд/хв 74,9±0,92 73,1±1,35 74,5±1,69 73,6±1,08 76,2±1,06 75,7±1,24
 Систолічний тиск, 
мм. рт. ст. 105,9±1,16 107,3±1,51 110,7±1,49 105,6±1,13 105,7±0,99 109,9±1,63
Діастолічний тиск, 
мм. рт. ст. 64,9±0,83 70,5±1,08 70,5±1,04 66,4±0,73 67,9±0,75 69,2±1,04
Пульсовий тиск, мм. 
рт. ст. 41,0±1,06 36,9±1,12 40,2±1,48 39,1±1,02 37,8±0,97 40,7±1,15
Індекс подвійного 
добутку 79,6±1,47 78,4±1,81 82,5±2,20 78,6±1,34 80,6±1,52 82,5±1,82
Коефіцієнт 
економізації 
кровообігу

3081±91 2698±102 2988±123 2886±85 2889±92 3116±93

Коефіцієнт 
витривалості 1,83±0,06 1,98±0,09 1,87±0,10 1,86±0,06 2,03±0,05 1,88±0,07
Вегетативний індекс 0,13±0,01 0,11±0,04 0,10±0,06 0,12±0,02 0,15±0,06 0,14±0,05

Таблиця 2
Морфофункціональні показники фізичного стану учнів старших класів загальноосвітньої школи (X +m)

Показники
Хлопці Дівчата

9 кл.
n=42

10 кл.
n=45

11 кл.
n=34

9 кл.
n=33

10 кл.
n=42

11 кл.
n=35

Довжина тіла, см 165,9±2,53 175,9±1,85 177,6±2,0 159,9±2,14 164,0±1,46 163±1,21
Маса тіла, кг 51,4±1,94 63,3±3,41 65,3±3,87 50,5±2,37 56,8±2,32 53,5±1,72
Життєва ємність 
легень, л 3,01±0,14 3,83±0,14 4,0±0,10 2,47±0,08 3,16±0,13 2,72±0,08
Життєвий індекс, % 73,4±3,05 83,4±2,13 85,2±2,85 66,9±2,44 77,4±3,38 68,7±3,02
Дихальний індекс, 
мл/кг 58,6±1,65 61,3±2,26 62,6±4,67 49,9±2,35 56,0±1,58 51,6±2,13
Затримка дихання на 
вдиху, с 46,7±1,76 50,3±1,96 47,7±2,11 41,4±1,85 41,0±2,01 35,3±2,09
Затримка дихання на 
видиху, с 22,0±1,65 27,9±1,84 24,2±2,15 28,4±1,83 29,1±1,78 24,2±1,99

М’язова 
сила, кг

права 
кисть 35,6±1,78 40,9±2,51 52,0±3,36 28,1±1,74 30,0±1,32 33,7±3,10
ліва 
кисть 36,5±2,26 37,2±2,51 45,4±3,0 26,2±1,91 27,9±1,4 27,1±0,96

Силовий індекс, % 69,4±2,83 65,3±3,83 80,7±5,70 56,4±3,38 53,3±2,10 62,9±5,11
Частота серцевих 
скорочень, уд/хв 82,4±4,14 82,1±3,65 83,6±2,71 79,4±2,0 80,6±3,30 78,0±3,26
 Систолічний тиск, 
мм. рт. ст. 106,9±2,33 108,0±2,66 110,5±2,54 106,4±4032 108,6±3,76 103,6±2,35
Діастолічний тиск, 
мм. рт. ст. 61,8±2,80 64,1±3,77 65,0±2,74 63,6±2,79 70,0±2,62 68,6±1,71
Пульсовий тиск, мм. 
рт. ст. 41,1±2,04 41,9±3,15 38,0±3,39 42,7±3,33 33,6±2,25 35,0±2,36
Індекс подвійного 
добутку 88,1±5,91 88,8±5,7 86,4±7,65 83,5±4,15 88,4±5,87 81,8±3,70
Коефіцієнт 
економізації 
кровообігу

3379±313 3554±318 3200±431 3397±294 2759±254 2780±241

Коефіцієнт 
витривалості 2,04±0,19 2,01±0,12 2,25±0,21 1,89±0,17 2,40±0,23 2,22±0,21
Вегетативний індекс 0,44±0,03 0,28±0,07 0,21±0,06 0,32±0,03 0,16±0,03 0,17±0,04
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ляє оцінити сумарне навантаження на серцево-судинну 
систему, активізуючі впливи на циркуляторний апарат, 
за  середньостатистичними величинами був майже од-
наковим – 80,3±1,79% у учнів гімназії і 86,2±5,42% –  
школи (р>0,05), що відповідало задовільному рівню, 
причому у 34,8% перших і 34,2% других його вели-
чини характеризувалися як нижчі за середні і низькі. 
Коефіцієнт економізації кровообігу за середніми ве-
личинами був незадовільним у учнів всіх класів обох 
типів навчальних закладів. Коефіцієнт витривалості 
за середньостатистичними значеннями усієї сукуп-
ності  обстежених  становив 1,91±0,08 у учнів гімназії 
і 2,13±0,21 у учнів школи (р>0,05), тобто перевищував 
вікові стандарти, що свідчить про ослаблення функ-
ціональних можливостей серцево-судинної системи. 
Характеристики реакції серцево-судинної системи на 
фізичне навантаження з обох обстежених колективах 
учнів були майже однакові. В учнів гімназії добрі ре-
акції спостерігалися у 21,5±2,43%  випадків, задовіль-
ні – у 40,0±2,93% , незадовільні – у 38,5±2,9%; у учнів 
школи ці величини становили відповідно 18,0± 2,63%, 
42,3%±3,25 і 39,7±3,22% (p>0,05).

Вивчення поширення хронічних захворювань серед 
учнів старших класів гімназії (табл.3) виявило, що 
загальний рівень захворюваності становить 144,9±8,11 
випадків на 100 учнів проти 117,4±7,0 у учнів школи  
що є вірогідно вищим (p<0,01). Вірогідні розбіжності 
(вищий рівень у учнів гімназії) у порівнянні з учнями 
школи виявлені у рівні хвороб нервової системи 
–10,1±2,1 проти 3,7±1,2 випадків (p<0,01), органів 
дихання – 16,8±2,7 проти 7,0±1,7 (p<0,001), тенденція 
до переважання стосувалася хвороб ока та його 
придатків – 18,8±2,9 проти 12,2±2,3 (p>0,05), хвороб  
органів травлення 20,3±3,0 проти 14,3±2,4 (p>0,05) 
туберкульозу (інфікованість) – 7,9±1,9 проти 3,5±1,2 
(p>0,05).

Розподіл обстежених учнів за групами здоров’я 
з врахуванням рівня фізичного розвитку і наявності 
хронічних захворювань показав, що учні гімназії мали 
гірші показники. Перша група призначена 22,0±2,77% 
учням (37,9±3,15% в контрольній групі; p<0,01), 
другу групу мали 50,4±3,35% (проти 52,2±3,24%; 
p>0,05) і третю групу – 27,6±3,00% (проти 9,9±1,94%; 
p<0,001).

Загальний бал фізичної підготвленості учнів 
гімназії становив 19,55±0,91% (що відповідає рівню 
нижчому за середній) проти 21,83±1,25 бали у учнів 
школи, тобто був невірогідно нижчим.

Тенденція до більш низького рівня фізичної 
підготовленості прослідковується в кожному класі: 
9кл.-17,78±0,85 проти 20,46±1,19 бали, 10кл. – 
19,87±1,0 проти 22,09±1,24 бали,11кл. – 21,2±0,86 
проти 22,95±1,33 бали. Структура рівнів фізичної 
підготовленості вказує на гірший рівень у учнів 
гімназії: вірогідно більше було учнів з низьким 
рівнем – 21,9±2,6% проти 15,0±2,3% (р<0,05), менше 
– з високим – 3,0±1,0 проти 6,5±1,5% (р<0,05). 
Як свідчать результати виконання окремих вправ 
(структура загального балу фізичної підготовленості) 
– рис. 1, відставання від рівнів, які демонструють 

учні школи, виявляється при виконанні всіх вправ 
(на 0,2-0,5 балів – кожної), найбільше – з бігу на 1500 
м, вису на зігнутих руках, розгинання і згинання 
рук в упорі, що свідчить про недостатній розвиток 
силової і загальної витривалості, кардіореспіраторної 
витривалості, аеробних можливостей і анаеробної 
продуктивності у учнів гімназії. Це дозволяє 
стверджувати, що у значної кількості учнів руховий 
розвиток відстає від паспортного віку на рік і 
більше.

Висновки.
Узагальнюючи наведені дані, можна констатува-

ти, що учні 9-11 класів гімназії у порівнянні з учня-
ми загальноосвітньої школи мають гірший фізичний 
розвиток, вищий рівень хронічної захворюваності, 
за окремими показниками – гірший функціональний 
стан кардіореспіраторної і м’язової систем, більш 
низький рівень фізичної підготовленості. Слід зазна-
чити, що фізичний стан учнів загальноосвітньої шко-
ли не можна вважати задовільним. Але гірші окремі 
показники фізичного стану виявлено в учнів гімназії 
(брадикардія, низький систолічний і підвищений діа-
столічний тиск, низький пульсовий тиск, знижені си-
лові можливості, підвищений рівень хронічної захво-
рюваності, зокрема хвороб нервової системи) свідчать 
про відставання рухового розвитку – зниження фізич-
ної підготовленості. Такий стан може бути зумовле-
ним більш інтенсивним навчальним навантаженням і 
пов’язаними з ним порушеннями режиму для (збіль-
шена тривалість позааудиторних занять, зменшена – 
перебування на свіжому повітрі), меншим рівнем фі-
зичної активності тощо. 

Це коло питань підлягає детальному вивченню, 
науковому обгрунтуванню гігієнічних нормативів ро-
зумової праці, раціональної програми фізичного вихо-
вання, медичних заходів по зміцненню здоров’я учнів 
старших класів гімназії.
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Рис. 1. “Профіль” розвитку основних рухових якостей у учнів старших класів гімназії (_________) і 
загальноосвітньої школи (-------), бали.

1 – стрибок у довжину з місця;  
2 – човниковий біг; 3 – підтягу-
вання на перекладині;  
4 – піднімання в сід;  
5 – вис на зігнутих руках;  
6 – згинання і розгинання рук  
в упорі; 7 – біг 1500 м.

Таблиця 3
Рівень хронічної захворюваності учнів старших класів гімназії і загальноосвітньої школи  

за даними поглибленого медичного огляду (на 100 обстежених, (X +m)

Гімназія Загальноосвітня школа
Найменування класів хвороб 9 клас

n=109
10 клас

n=89
11 клас

n=84
9 клас
n=75

10 клас
n=87

11 клас
n=69

Хвороби ендокринної системи, роз-
лади живлення, порушення обміну 
речовин

40,7±6,0 44,3±7,1 39,1±6,9 51,4±7,7 41,2±6,9 42,8±7,1

Хвороби нервової системи 12,3±3,2 8,9±3,2 9,1±3,3 2,1±1,5 5,4±2,5 4,8±2,4
Хвороби ока та його придаткового 
апарату 25,8±4,7 16,1±4,3 14,1±4,1 4,8±2,4 15,1±4,2 16,6±4,4
Хвороби системи кровообігу 0,9±0,8 6,8±2,8 7,3±2,9 0 6,9±2,8 3,6±2,0
Хвороби органів дихання 15,0±3,6 17,1±4,4 18,3±4,7 6,9±2,8 6,9±2,8 7,1±2,9
Хвороби органів травлення 14,1±5,9 25,0±5,3 21,9±5,2 10,8±3,5 10,8±3,5 21,4±5,0
Хвороби сечостатевої системи 1,8±1,3 6,8±2,8 3,6±2,1 3,4±1,9 3,4±1,9 0
Хвороби шкіри та підшкірної 
клітковини 0,9±0,8 0 2,4±1,7 3,4±1,9 0 3,6±2,1
Хвороби кістково-м’язової системи 
та сполучної тканини 10,6±3,1 20,4±4,8 15,8±2,5 31,0±5,9 13,8±3,9 14,2±4,1
Туберкульоз (тубінфікованість) 7,1±2,5 5,7±2,5 11,0±3,7 3,4±1,9 3,4±1,9 3,6±2,1
Інші хвороби 3,5±1,7 2,3±1,6 6,1±2,7 0 10,3±3,4 0
Всі хвороби 132,7±10,8 153,4±7,8 148,7±13,4 117,2±11,6 117,2±11,6 117,8±11,8
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Оптимізація взаємодії сучасних громадських дитячо-юнацьких 
організацій та школи у національно-патріотичному  

вихованні підлітків засобами фізичної культури
Міщенко О.О.

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Анотації:
Висвітлено проблему взаємодії 
школи та громадських організацій 
в сучасних умовах розбудови 
громадянського суспільства. 
Розглядається оптимізація 
змістовних та організаційних 
засад взаємодії громадських 
об’єднань та школи засобами 
фізичної культури, а також на-
ведено свідчення про важливе 
місце колективу в національно-
патріотичному вихованні 
підлітків. В експерименті брали 
участь діти зі шкіл, в яких при-
сутня діяльність громадських 
дитячо-юнацьких організацій та 
діяльність таких організацій ви-
явлена не була.

Мищенко А.А. Оптимизация взаимодей-
ствия между школою и детско-юношескими 
общественными организациями в 
национально-патриотическом воспитании 
подростков средствами физической куль-
туры. Освещена проблема взаимодействия 
школы и общественных организаций в со-
временных условиях развития гражданско-
го общества. Рассматривается оптимизация 
содержательных и организационных основ 
взаимодействия общественных объединений 
и школы средствами физической культуры, а 
также приведены сведения о место коллекти-
ва в национально-патриотическом воспитании 
подростков. В эксперименте принимали уча-
стие дети из школ, в которых присутствует де-
ятельность общественных детско-юношеских 
организаций и деятельность таких организа-
ций обнаружена не была.

Mischenko O.O. Optimization of co-
operation modern public child-youth 
organizations and schools in the na-
tional-patriotic education by means of 
physical culture. It is shown the problem 
of interaction between school and com-
munity organizations in the modern con-
ditions of development of civil society. We 
consider the optimization of content and 
institutional framework of the interaction 
of public associations, and schools by 
means of physical culture, and also pro-
vide information about the place the team 
in the national-patriotic education of teen-
agers. The experiment involved children 
from schools in which the present opera-
tion of public children’s and youth organi-
zations and activities of these organiza-
tions was not detected. 

Ключові слова:
взаємодія, засоби фізич-
ної культури, національно-
патріотичне виховання, осо-
бистість, підліток.

взаимодействие, средства физической 
культуры, национально-патриотическое 
воспитание, личность, подросток.

cooperation, means of physical culture, 
national-patriotic education, the identity, 
teenager.

Вступ.1

Сучасне громадянське суспільство неможливе без 
постійно прогресуючого процесу розвитку громад-
ських об’єднань різноманітного спрямування та ві-
кового складу [7]. Це пояснюється тим, що усвідом-
лення особистістю колективного досвіду, її вплив на 
середовище найбільш ефективно реалізується у по-
заформальному спілкуванні, що має свої переваги: 
вибірковість, привабливість, дієвість, значущість. 
Суспільство зацікавлене у формуванні дієвого гро-
мадського досвіду життя особистості та її поведінки. 
Це відбувається тільки у вигляді постійної практики 
взаємодії. Тобто, взаємодія особистості й колективу 
набуває демократичних ознак: завдяки самореаліза-
ції в громадських об’єднаннях, які підтримуються 
суспільством, особистість може впливати на якість 
самого суспільства [1, 2]. Одним із напрямків сприян-
ня розвитку як суспільства так і особистості є процес 
фізичного вдосконалення [5]. 

Дослідження проводилося, орієнтуючись на наказ 
№ 3754/981/538/49 від 27 жовтня 2009 року «Про за-
твердження Концепції національно-патріотичного 
виховання молоді», де ідеалом виховання виступає 
різнобічно та гармонійно розвинений національно 
свідомий, високоосвічений, життєво компетентний 
громадянин, здатний до саморозвитку та самовдоско-
налення, форми й методи виховання якої базуються на 
українських народних традиціях, кращих надбаннях 
національної та світової педагогіки й психології [6].

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Дослідження носило роль пілотного експерименту, 

метою якого було розглянути шляхи  процесу опти-
мізації взаємодії громадських об’єднань та школи у 
національно-патріотичному вихованні підлітків засо-
© Міщенко О.О., 2011

бами фізичної культури.
Відповідно до мети роботи були поставлені за-

вдання: визначити потенціал підлітків за напрямком 
обраної системи дій; на основі отриманих результа-
тів дослідження виявити закономірності у питаннях 
вирішення проблеми взаємодії сучасних громадських 
дитячо-юнацьких організацій та школи у національно-
патріотичному вихованні підлітків засобами фізичної 
культури.

Впровадження цих засобів ґрунтувалось на осо-
бливостях та можливостях діяльності громадських 
об’єднань та навчальних закладів у напрямку забез-
печення соціальної практики та самореалізації осо-
бистості: нормативних (вікові вимоги до фізичної 
підготовленості), соціально-психологічних (світо-
гляд, мотиви та інтерес до свідомої фізкультурно-
спортивної діяльності), інтелектуальних (збагачення 
знаннями про фізичну культуру), тілесно-рухових 
(формування рухових умінь та навичок). Всі означені 
засоби використовувались у процесі, орієнтованому 
на формування загальної фізичної культури особис-
тості [3]. 

Оптимізація процесу взаємодії громадських 
об’єднань та навчальних закладів відбувалась на 
основі всебічного врахування його закономірностей,  
особливостей, внутрішніх і зовнішніх умов з метою 
досягнення його ефективності.

На основі цих спостережень були сформовані 
контрольні та експериментальні групи. До експери-
ментальних груп були віднесені діти зі шкіл, в яких 
присутня діяльність громадських дитячо-юнацьких 
організацій (ЗОШ № 25 м. Суми (школа А), ЗОШ № 6 
м. Лебедина (школа Б)), а в контрольних групах (ЗОШ 
№ 1 м. Білопілля (школа В), ЗОШ № 12 м. Суми (шко-
ла Г)) діяльність таких організацій виявлена не була. 
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Робота експериментальних груп проводилось у 
відповідності до спільної програми, яку розробили 
громадські об’єднання та навчальні заклади за озна-
ченими чотирма напрямами: 

система періодичних тестів з фізичної підготовле-• 
ності; 
змагання команд на фізкультурних святах, військово-• 
патріотичні ігри, ігри-випробування юних рятівни-
ків, скаутські залікові ігри, рухливі ігри, туристичні 
подорожі;
конкурси винахідників рухливих ігор «Грай містеч-• 
ко», «Малі Олімпійські ігри», інтелектуальні фіз-
культурні турніри;
тематичні фізкультурні зарядки, колективні гімнас-• 
тичні вправи, ритміка.

В сукупності обрані засоби фізичної культури 
суттєво впливали на рівень мотивації особистості, її 
усвідомлення про цінності суспільства, що відкрива-
ло значний потенціал формування ідеалу особистості 
– необхідної умови національно-патріотичного вихо-
вання підлітка [4].

Відповідно, діяльність контрольних груп відбува-
лась за традиційним планом виховної роботи навчаль-
них закладів.

Результати дослідження.
На початку проведення експерименту було визначено 

«потенціал групи» – як певний рівень існуючих початко-
вих кількісних та якісних характеристик учнів та школи, 
які найбільш притаманні властивостям національно сві-
домої та патріотично налаштованої особистості та дієз-
датної впливової шкільної системи виховання. 

Принцип формування кількісних показників буду-
вався на головних ознаках можливостей особистості: 
задовольнити свої потреби в самореалізації, отримати 
підтримку в творчій діяльності, схвалення або іншу 
оцінку своєї особистості, сформувати коло спілкуван-
ня, яке під час реалізації перелічених заходів забез-
печувало підвищену рухову активність.

Серед кількісних індикаторів нами було обрано 
чотири найбільш суттєвих та інформативних, які пе-
редбачали застосування засобів фізичної культури 
(табл. 1):

система національно-патріотичного виховання: • 
кількість заходів, ініціативних програм, присутність 
саме цього напрямку в інших виховних діях школи, 
систематичність проведення національних свят, 
кількість виданої друкованої продукції, стіннівок. 
Цей кількісний індикатор, як і наступний, оціню-
вався за шкільною системою – максимум 12 балів;
заходи з формування національної свідомості: кіль-• 
кісно визначались заходи, поєднані в єдину систему, 
яка традиційно відтворюється в школі, має визнану 
ефективність, підтримується вчителями та учнями;
зв’язок з позашкільними установами, громадськи-• 
ми об’єднаннями: фіксувалась кількість таких уста-
нов, які відомі помітному колу підлітків, вчителів, 
батьків. За цим показником можна було встановити 
кількісний індикатор контактів навчальних закладів 
і оточення;
мандрівки, подорожі, експедиції: цей кількісний • 
індикатор виявляв спрямованість школи на зовніш-
ні зв’язки, залучення особистого досвіду дітей до 
виховної діяльності, здатність керувати складною, 
але надзвичайно впливовою формою в процесі ви-
ховання. 

Як видно з табл. 1, в більшості показників значен-
ня кількісних індикаторів експериментальних груп 
вища за значення кількісних індикаторів контрольних 
груп. Спробуємо виявити залежність цього факту у 
корегуючому зв’язку з якісними індикаторами для до-
сліджуваних груп.

Для якісних характеристик було визначено 4 най-
більш суттєвих шкал, які вимірюють кожну з чотирьох 
характеристик у 12-бальній системі. Критерієм оби-
ралась оцінка у балах результативності методик: ан-
кет – 3 розробки, твір – 1. Кожна методика складалась 
з питань або варіантів відповідей і уподобань, які 
висвітлювали рівні: 

самосвідомості (анкета 1, шкала 1) – яка свідчила про • 
стан самоусвідомлення самої особистості, її відокрем-
лення як самостійної автономної індивідуальності, 
здатної до самовдосконалення, самовиховання;
ставлення до особистості (анкета 2, шкала 2) – яке • 
надавало характеристику демократичності та гума-

Таблиця 1
Рівні початкових кількісних показників досліджуваних груп (за 12-бальною шкалою)

Критерії дослідження Метод дослідження  Школа 
А

Школа 
Б

Школа 
В

Школа 
Г

Зв'язок з позашкільними уста-
новами 

Анкета для адміністрації 
школи 7 6 4 4

Система патріотичного вихо-
вання Спостереження 11 9 8 7

Заходи формування 
національної свідомості Спостереження 8 7 10 5

Мандрівки, подорожі, екскурсії Анкета для адміністрації 
школи 16 12 11 7
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ністичності оточення, в якому формувалась та діяла 
досліджувана група. Для особистості це складало 
певне поле самостійної творчої діяльності;

розуміння проблем людства (анкета 3, шкала 3) 
– яке свідчило про рівень усвідомлення напрямку та 
проблем сучасного українського суспільства, можли-
вості векторів розвитку та майбутніх перспектив до-
рослого життя особистості. Національно-патріотичні 
ідеї, як об’єднуючий фактор суспільства, визначались 
об’єктом конкретної особистої дії;

самовиховання громадянства (твір, шкала 4) – яке 
визначало розумові висновки особистості відносно 
своєї Батьківщини, прав та обов’язків сучасних та 
майбутніх громадян, певний рівень розуміння важли-
вості їх толерантного ставлення один до одного.

Для уніфікації якісних показників до анкет № 
1,2,3,4 опитувальника впроваджувались коефіцієнти 
корегуючої відповідності за 12-бальною шкалою. Це 
дало змогу наочної інтерпретації результатів визначе-
ного потенціалу контрольних та експериментальних 
груп, не змінюючи адекватності оцінки. 

Звичайно, чотири напрямки не вичерпують всіх 
індикаторів потенціалу задіяних груп. Але вони най-
більш суттєво визначають їх можливості, досягнення 
та перспективи у національно-патріотичному вихо-
ванні (табл. 2.):

Як видно з табл. 2, експериментальні групи (шко-
ли А, Б) мали вищі показники найбільш суттєвих якіс-
них індикаторів, відокремлених нами для з’ясування 
стану національно-патріотичного виховання підліт-
ків. Проте за деякими пунктами в контрольних групах 
(школи В, Г ) спостерігались вищі показники якісних 
індикаторів, ніж в експериментальних групах. Так, за 
анкетою «Ставлення до проблем суспільства», в школі 
В ми мали вищі результати в 6,2 бали, ніж в школі Б 
– 5,8 бали; за анкетою «Самосвідомість» в школі Г ре-
зультат був 8,1 бали, що перевищує результат школи 
Б за цією ж анкетою. За всіма іншими індикаторами 
спостерігалась тенденція вищих показників у експе-
риментальних групах, ніж в контрольних.

Визначені якісні індикатори дали змогу графічно 
інтерпретувати одержані результати дослідження, зо-
бражених на рис. 1.

Так, вгору на діаграмі відкладено вісь, шкала на якій 
відповідає значенням індикаторів контрольних та екс-
периментальних груп за анкетою «Самосвідомість». 
Вправо – шкала, на якій інтерпретовано значення 
індикаторів за анкетою «Ставлення до особистості». 
Вниз – шкала, якій відповідають значення індикато-
рів за анкетою «Ставлення до проблем суспільства». 
Вліво, відповідно, шкала, де нанесено значення інди-
каторів за анкетою «Самовиховання громадянства». 
На діаграмі сполучено точки, яким відповідають зна-
чення індикаторів за чотирма анкетами кожної школи 
окремо. Фігура для кожної школи має свою ідентич-
ну лінію. Таким чином, було отримано чотири різні 
фігури. Отримані чотирикутники окреслюють певну 
площу. У нашому розумінні площа фігури відображає 
поле якісних характеристик особистості підлітків до-
сліджуваних шкіл. Як видно з рис. 1, чотирикутники 

для експериментальних груп мають більшу площу, 
ніж відповідні чотирикутники для контрольних груп. 
Це означає, що потенціал якісних характеристик осо-
бистості підлітків експериментальних груп вищий, 
ніж контрольних. 

Виходячи з отриманих результатів дослідження, 
можна виявити пряму залежність якісних характе-
ристик особистості підлітків від величини кількіс-
них індикаторів досліджуваних груп відповідно. Так, 
значення кількісних індикаторів експериментальних 
груп вищі за значення кількісних індикаторів в контр-
ольних групах. Відповідно до нашого припущення 
цей факт відбився у перевазі якісних характеристик 
учнів експериментальних груп над контрольними.

Таким чином, якісні характеристики національно 
свідомої та патріотично налаштованої особистості під-
літка залежать від системи виховання школи з вико-
ристанням засобів фізичної культури та від наявності 
зовнішніх зв’язків школи з громадськістю, які постійно 
оптимізуються у відповідності до сучасних вимог:

навчальні заклади позитивно ставляться до залучен-• 
ня дітей та підлітків до всіх напрямків діяльності, 
спрямованих на національно-патріотичне вихован-
ня особливо засобами фізичної культури;
кожна особистість добровільно обирає найбільш • 
притаманну їй систему самореалізації, спираючись 
на ідеал, сформований в процесі фізичного само-
вдосконалення.

Національно-патріотичне виховання, як відомо, 
починається з усвідомлення «малої» Батьківщини, 
як частки великої та могутньої країни, про яку треба 
турбуватися і яка піклується про тебе [2]. Первинний 
механізм партнерства школи та дитячо-юнацьких ор-
ганізацій формується у середовищі місцевих громад 
на підґрунті зворотного зв’язку, який виглядає як про-
цес залучення до співпраці національно свідомих та 
патріотично налаштованих керівників, вчителів, во-
лонтерів, батьків за постійної уваги з боку держави 
та громади [7].

Висновки.
Дослідження переконливо свідчить про те, що 

колектив залишається найсуттєвішим чинником со-
ціалізації особистості. Сучасний колективізм зосеред-
ився не тільки в державних закладах та установах, а, в 
першу чергу, в громадських об’єднаннях, які успішно 
демонструють свої можливості в розбудові громадян-
ського суспільства. Зміст їх діяльності значно розши-
рився, досягнувши майже всіх сторін процесу вихо-
вання громадянина країни. Особливо привабливими 
та дієвими формами роботи з підлітками виступають 
форми з використанням засобів фізичної культури. В 
свою чергу, вибірковість та можливості сучасних гро-
мадських об’єднань у дитячо-юнацькому середовищі 
приваблюють демократичністю та гуманістичним 
спрямуванням діяльності. Це не тільки захист прав 
дитини, розвиток особистих якостей особистості, а 
й вишкіл взаємодії з суспільством завдяки колектив-
ним формам співпраці, партнерства, толерантності 
стосунків. Сучасне українське суспільство все більше 
уваги приділяє прогресуючому розвитку громадських 
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об’єднань, про що свідчать законодавчі, організаційні 
та нормативні документи сприяння їх розвитку. 

Таким чином, оптимізацію взаємодії сучасних гро-
мадських дитячо-юнацьких організацій та шкіл необ-
хідно здійснювати за конкретними умовами:

 відповідності Державній програмі національного • 
виховання молоді;
 комплексного залучення виховних фізкультурних • 
форм роботи з дітьми та підлітками;
 орієнтації на сучасні світові інноваційні моделі • 
партнерства шкіл  та дитячо-юнацьких організацій.

У майбутньому планується проводити досліджен-
ня у напрямку національно-патріотичного виховання 
підлітків засобами фізичної культури, в яких ми бу-
демо опиратись на теоретико-методологічні основи 
фізичного виховання.
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Таблиця 2
Рівні початкових якісних показників досліджуваних груп (за 12-бальною шкалою)

Критерії дослідження Метод дослідження  Школа А Школа Б Школа В Школа Г

Самосвідомість Анкета № 1 8,2 7,9 7,1 8,1
Ставлення до особистості Анкета № 2 9,6 7,4 5,2 6,1
Ставлення до проблем суспільства Анкета № 3 6,8 5,8 6,2 5,2
Самовиховання громадянства Твір 8,7 5,1 8,1 4,0

Рис. 1. Поле якісних характеристик особистості підлітків досліджуваних шкіл
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Реалізація  можливостей учбової дисципліни  
«Фізична культура» у формуванні позитивних взаємин дітей

Ольхова-Марчук Н.В.
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Анотації:
Виявлено виховний потенціал 
змісту навчального пред-
мета «фізична культура» 
та її позакласних форм у 
формуванні міжособистісних 
взаємин молодших школярів. У 
експерименті взяли участь учні 
1-4 класів. Досліджено, що про-
блема формування культури 
міжособових взаємин потребує 
пошуку нових шляхів її 
вирішення. Доведено, що фор-
мування культури міжособових 
взаємин молодших школярів 
активно реалізовується в 
процесі фізичного виховання.

Ольховая-Марчук Н.В. Реализация возмож-
ностей учебной дисциплины «Физическая 
культура» в формировании позитивных 
взаимоотношений детей. Обнаружен вос-
питательный потенциал содержания учебного 
предмета «физическая культура» и ее вне-
классных форм в формировании межличност-
ных взаимоотношений младших школьников. 
В эксперименте приняли участие ученики 1-4 
классов. Обнаружено, то, что проблема фор-
мирования культуры межличных взаимоот-
ношений нуждается в поиске новых путей ее 
решения. Доказано, что формирование куль-
туры межличных взаимоотношений  младших 
школьников активно реализовывается в про-
цессе физического воспитания.

Olhova-Marchuk N.V. Realization 
of educational discipline «Physical 
culture» in formation of positive 
relations of children. Educational 
potential of contents of the subject 
«Physical culture» and  its extramural kinds 
in formation of inter-personalities relations 
of younger schoolchildren is revealed. 
The pupils of 1-4 class took part in the 
experiment. It is exposed that the problem 
of culture formation of inter-personalities 
relations needs looking for new methods 
of its solution. It is proved that formation 
of inter-personalities relations of younger 
children is actively realized in the process 
of physical education. 

Ключові слова:
культура, школярі, виховання, 
формування, умови.

культура, школьники, воспитания, формиро-
вания, условия.

culture, pupils, education, formation.

Вступ.1

Зміни суспільного життя зумовлюють необхідність 
пошуку нових, удосконалення існуючих підходів до 
формування особистості дитини. Провідне місце у 
формуванні культури взаємин особистості в період 
дитинства посідає система освіти та виховання в 
загальноосвітньому навчальному закладі й сім’ї. При 
цьому більшість фахівців наголошує, що одним із 
найефективніших у формуванні особистості дитини є 
фізичне виховання, оскільки забезпечує її різнобічний 
розвиток, покращення фізичного здоров’я, формує 
знання про засоби і методи підвищення працездатності, 
якість повноцінного життя, позитивно впливає на 
генофонд нації.

Дослідженнями Г. Ващенка, О. Духновича, К. 
Єльницького, Я.А. Коменського, Дж. Локка, Ф. Рабле, 
Є. Славинецького доведено ефективність формування 
культури взаємин на основі поваги, людинолюбства, 
дбайливого ставлення до інших людей. Важливими 
у розв’язання досліджуваної проблеми є праці В. 
Воронова, І. Кравченко, А. Гончаренко, О. Столярен-
ка, Н. Мирончук, І. Сіданіч, О. Яницької, в яких роз-
глянуто культуру взаємин комплексно, ― у системах 
«сім’я», «школа» і «сім’я–школа». Водночас передо-
вий практичний досвід, фрагментарність досліджень 
в аспекті виокремленої проблеми (Л. Гренюк, Т. Джу-
ранулова, О. Дубогай, С. Калашникова, C. Корнієн-
ко, А. Цьось ― спільна діяльність сім’ї та школи у 
фізичному вихованні школярів, А. Атаєва, І. Бутіна, 
В. Сергєєва, В. Яковлєва ― зміст і педагогічні умови 
фізичного виховання дітей у сім’ї) не сприяють ефек-
тивному використанню вчителями і батьками засобів 
фізичного виховання у формуванні культури міжосо-
бистісних взаємин дітей молодшого шкільного віку.

Дослідження виконано згідно плану науково-
дослідної роботи Волинського національного універ-
ситету імені Лесі Українки «Організація навчально-
го процесу у закладах освіти в умовах переходу на 
© Ольхова-Марчук Н.В., 2011

освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців» 
(номер державної реєстрації 0100U000240).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Ціль статті. Виявити виховний потенціал змісту 

навчального предмета «фізична культура» та її поза-
класних форм в аспекті формування міжособистісних 
взаємин молодших школярів.

Результати дослідження.
Під час експерименту у навчально-виховному про-

цесі ми намагалися створювати оптимальні умови для 
формування культури міжособистісних взаємин, ре-
тельно обираючи ігрову тематику; уникати надмірних 
фізичних навантажень, не залучаючи дітей до інтенсив-
ної рухової діяльності, пропонуючи часті інтервали для 
відпочинку; підтримувати й заохочувати ігрову діяль-
ність дітей, пропонуючи їм різні види рухливих ігор, 
передусім ситуаційні [1]. Водночас брали до уваги, що 
формування культури міжособистісних взаємин відбу-
вається безпосередньо в ході оволодіння  школярами 
знань про норми та правила культурної взаємодії, яко-
му сприяє природна організація навчально-виховного 
процесу ― у вигляді емоційних  рухливих ігор. Остан-
ні можуть використовуватись на уроках фізичного ви-
ховання та позашкільних заходах, що передбачають 
застосування фізичних вправ. Під час організації і 
проведення рухливих ігор враховували ідейність, вико-
ристання ігор, направленість на досягнення виховних, 
освітніх й оздоровчих завдань. Керівна роль у процесі 
проведення ігор належала педагогам [3].

Програмні заняття фізичної культури (уроки) про-
водилися два рази на тиждень. Вони зобов’язували 
до ефективної роботи вчителя: загальної та моторної 
щільності уроків, систематичних записів у щоденни-
ках учнів про успішність і зауваження до них. Вимо-
ги до учнів полягали в такому: сумлінне відвідування 
всіх уроків фізичного виховання, високий рівень дис-
ципліни, виконання домашніх завдань та рекомен-
дацій учителів. Батьки контролювали відвідування 
школярами уроків, виконанням домашніх завдань, ре-
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гулярно перевіряли щоденники [2].
Вибір гри залежав від завдання, яке було постав-

лене перед уроком. Визначаючи його, ми враховували 
вікові особливості дітей, їх розвиток, фізичну підго-
товку, кількість дітей і умови проведення гри. Ігри не 
були випадкові, а докладно проаналізовані як потен-
ційні засоби у вихованні культури взаємин молодших 
школярів та обговорені на засіданнях учительського 
колективу. Кожна гра мала свій виховний характер 
та спонукала до формування складових компонентів 
культури взаємин. Дія гри визначалася, по-перше, 
змістом (сюжет, рухові дії, правила культури вза-
ємин); по-друге, методичними прийомами, за допомо-
гою яких дитина опановувала гру, правила культури 
взаємин; по-третє, способом організації, ступенем за-
своєння правил культури взаємин.

Таке поєднання в повному обсязі забезпечує гар-
монійний розвиток особистості учня та сприяє фор-
муванню культури міжособистісних взаємин учнів. 
На уроці школярі оволодівають програмним матеріа-
лом, необхідними знаннями, набувають умінь та на-
вичок, що забезпечують їм потрібний духовний роз-
виток, зміцнюють їх здоров’я і привчають до участі в 
суспільно корисній праці. 

На початку уроку дітям пропонувалися конкретні, 
порівняно легкі й доступні ігри, які мали нескладний 
характер організації. Передусім це пояснюється по-
требою задовольняти велику потребу в рухах, власти-
ву дітям молодшого шкільного віку. Ігри були спрямо-
вані на закріплення знань, норм і цінностей взаємин, 
осмислення  необхідності їх дотримання, розуміння 
сутності поняття «культура взаємин».

Для досягнення позитивного результату ми обира-
ли ігри, які допомагали у цікавій формі ще раз нагада-
ти дітям отриману інформацію щодо культури взаємин 
та діагностувати знання учнів. Ними стали: «Поле чу-
дес», «Порятунок», «Падаюча палиця», «Світлофор», 
«Будівничі слів» «Естафета звичайна», зокрема про-
понуємо до уваги одну з таких ігор.

В організації командних ігор важлива роль відво-
дилася капітанам або командирам команд, які слідку-
вали за дотриманням правил культури взаємин всієї 
команди. Капітани ― безпосередні помічники керів-
ника. Вони організовували й розміщували учасників, 
розподіляли їх, відповідали за дисципліну гравців у 
процесі гри. Діти 1-3 класів дуже активні.  При ви-
борі «головного» у грі ми зверталися за допомогою 
до учнів, які знають можливості своїх однокласників 
і вже намагаються бути самокритичними. Попередньо 
ми наголошували на характеристиках, якими пови-
нен володіти ведучий. До кожної з ігор вибирались 
ведучі з певними характеристиками, серед них: осо-
бистісні характеристики ― ввічливість, порядність, 
самоконтроль, уміння бути корисним для інших, това-
риськість й ін.; фізичні характеристики ― швидкість, 
спритність, швидкість орієнтації й ін. Слід зауважити: 
за умови самостійного обрання  капітанів гравцями, 
учні об’єктивно оцінюють один одного за досягнен-
нями, виражаючи довіру своєму товаришеві, спонука-
ють його до більшої  відповідальності.

Ураховуючи велику рухливість дітей і їх рани-
мість, ми не зупиняли гру для тих дітей, які допус-
кали помилки й порушували правила гри, розуміючи, 
що так відбувається з різних причин, зокрема через 
недосвідченість, невміння грати в колективні ігри та 
недостатній фізичний розвиток дітей. Фізичне наван-
таження  ми ретельно регулювали. 

Від простих ігор ми переходили до складніших, 
поступово ускладнюючи педагогічні ситуації, ана-
лізуючи міжособистісні взаємини молодших школя-
рів. Упевнившись, що учні засвоїли способи і засоби 
етичної поведінки у взаєминах, зрозуміли сутність 
поняття «культура взаємин», ми переходили до ігор, 
які були спрямовані на усвідомлення необхідності до-
тримання культури у щоденних взаєминах. Згодом ми 
пропонували ігри, за допомогою яких ми перевіряли 
дотримання учнями загальноприйнятих правил пове-
дінки у взаєминах із іншими; встановлювали негатив-
не ставлення з боку школярів до проявів антикультури 
у взаєминах з іншими; аналізували активність у нала-
годженні позитивних взаємин з боку учнів.  

Зокрема в 1 класі з початку навчального року ми 
не проводили командні ігри, а започатковували їх під 
кінець навчального року. Із набуттям рухового досві-
ду і з підвищенням у дітей інтересу до колективної 
діяльності та засвоєння правил культури взаємин ми 
поетапно  включали в урок ігри з елементами змаган-
ня в парах (у бігу, ігри з м’ячем), що передбачало тісні 
міжособистісні взаємозв’язки. Таким чином ми пере-
віряли засвоєні учнями знання на практиці. У подаль-
шому розподіляли дітей на групи і проводили з ними 
ігри  ― змагання за типом естафет з різними прости-
ми завданнями. Така організація діяльності спонукала 
дітей до нових емоційних переживань та закріплення 
основних знань щодо культури взаємин, а саме вбо-
лівання за колективний результат, виховання почуття 
взаємоповаги, товариськості, колективізму. 

Рухливі ігри на уроках у 1-3 класів використову-
валися для виховання активної і свідомої поведінки 
учнів, які вчаться в колективі. Ігри навчали взаємин 
(не заважати, не штовхати, поважати один одного), ді-
яти швидко, за сигналом, швидко включатися у гру, 
підкорятися авторитету «головного», що було важли-
вим у виховному процесі. 

Дуже важливим у грі було виховання почуття по-
ваги один до одного, взаєморозуміння, взаємопід-
тримки, попередження відчуттів зухвалості в резуль-
таті перемоги чи виявлення кращих індивідуальних 
фізичних здібностей. Також не менш важливим було 
виховання пошани до встановлених правил, уміння 
точно й чесно дотримуватись їх. Ці завдання вирішу-
ються при багаторазовому повторенні ігор. У кожен 
урок включались  ігри, пов’язані зі спільним завдан-
ням уроку.

Ігрові уроки особливо ефективні серед учнів 1-2 
класів, які передбачали вирішення основних завдань: 
контроль за координацією рухів, виховання організо-
ваності, дисциплінованості, самостійності та нагаду-
вання учням про важливість  культури взаємостосун-
ків у колективі. 
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Слід зауважити, що в нашій роботі важливим є те, 
що молодший шкільний вік має деякі особливості. Зо-
крема учні 3-4 класів, порівняно з дітьми 1-2 класів, 
відрізняються в ігрової діяльності більшими фізич-
ними можливостями, які проявляються у процесі гри. 
Тобто учні 3-4 класів захоплюються іграми  складні-
шими, ніж у попередніх класах, їх цікавлять ті ігри, 
де вони можуть продемонструвати свої особистісні 
характеристики, фізичні особливості. Саме в цьому 
віці учнів захоплює сам процес гри та прояв їх осо-
бистісних характеристик.

Як уже було зазначено, саме вік 4 класу належать 
до раннього підліткового періоду. У зв’язку з такими 
особливостями ми намагалися організовувати наші 
заняття з особливою увагою до кожного гравця, ура-
ховуючи особистісний підхід. Основне місце займали 
командні ігри, тому що саме  в учнів цього віку осо-
бливо починає розвиватися відчуття колективізму. Для 
виконання цієї потреби ми впроваджували естафетні 
ігри «Естафета культурознавця», «Листоноші» й ін. 
Вже з 4 класу діти бурхливо проявляють свої емоції у 
процесі гри. У зв’язку з цим ми підвищували вимоги 
до дотримання правил гри при надмірній збудливості 
робилиперерви у грі.

Як відомо, хлопчики мають деякі переваги перед 
дівчатками в іграх із бігом на швидкість й іграх з еле-
ментами боротьби, тому стежили за правильно розпо-
діленими ролями.

У зв’язку з цим стежили, щоб у командних іграх 
із бігом була рівна кількість хлопчиків і дівчаток. В 
іграх на витривалість розподіляли команди за рівною 
кількістю хлопчиків і дівчаток, не допускали форму-
вання груп за чітким розмежуванням статі.

Отже, здатність до критичного мислення, емоцій-
ного уявлення та сприйняття,  набутий запас знань і 
руховий досвід дозволяв їм засвоювати складніші ігри 
з численними  правилами і складними взаєминами, 
ніж для учнів 1-2 класів. Тому ігри, які ми запропо-
нували, передбачали складні ігрові міжособистісні 
взаємозв’язки, які зобов’язували гравців до впрова-
дження в практику гри вже набутого рівня культури 
взаємин, рухових здібностей. У ході експерименту ми 
застосовували наступні ігри: «Боротьба за м’яч», «Два 
цапки», «Мисливці і качки», «Бій півнів», «Мишолов-
ка», «Виштовхни з кола»,  «День і ніч» [3]. 

 На цьому віковому етапі навчали дітей чесної по-
ведінки у грі, оскільки чесність є  складовою умовою 
культури міжособистісних взаємин. Для досягнення 
формування позитивних особистісних характеристик 
(чесність, порядність, справедливість тощо) пропо-
нували гру, зокрема, «День і ніч», де передбачалася 
складна педагогічна ситуація, яка мала виявити, хто 
ще недостатньо оволодів правилами культури взаємин 
і може відступитися від запропонованих постулатів.

Пам’ятаючи про педагогічне значення гри, в кінці 
уроку відзначали тих, хто правильно виконував за-
вдання, виявляв позитивні особистісні характеристи-
ки (взаємодопомога, взаємовиручка, взаємопідтримка 
у грі, дотримання правил), називали тих, хто порушу-
вав правила культури взаємодії і заважав проводити 
гру.  Слід зауважити, що у грі яскраво виявляється 
індивідуальність дітей. Вивчивши характер учнів, 
поведінку в грі, керівник має можливість запобігати 
надмірній збудливості, конфліктності, агресивності, 
недотриманню правил, культури взаємин з однолітка-
ми, також попередити нечесність у взаєминах та інші 
негативні сторони поведінки.

Висновки. 
Отже, у результаті впровадження спортивно-ігрової 

діяльності ми вирішували такі завдання: узгодженість 
фізичних можливостей і психологічних особливостей 
учнів; погодженість виконання ігрових рухів за умови 
дотримання всіх необхідних умов культури міжосо-
бистісних взаємин; виховання складових частин куль-
тури взаємодії: товариської взаємодопомоги, творчої 
активності, уміння контролювати власну поведінку. 

Перспективними напрямами подальших дослі-
джень можуть бути: особливості формування  вза-
ємин учнів загальноосвітньої школи під час вивчення 
гуманітарних та природничих предметів, вивчення 
досвіду зарубіжної науки й практики в досліджувано-
му аспекті.
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Дослідження рівня фізичного розвитку підлітків  
в умовах літнього наметового оздоровчого табору

Рибалко П.Ф.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Анотації:
Розглянуто проблеми організації 
та зміст фізкультурно-оздоровчої 
роботи у таборі скаутських 
організацій. У дослідженні брали 
участь 230 учнів у віці 11 – 15 років. 
Оцінено рівень фізичного роз-
витку і фізичної підготовленості 
дітей; встановлено, що більшість 
дітей мають «нижчий за середній 
рівень». Доведено ефективність 
розробленої експрес-методики 
оцінки рівня фізичного розвит-
ку і фізичної підготовленості 
школярів 11 – 15 років. Розро-
блено спеціальний комплекс 
оздоровчих програм фізичного 
виховання для літніх таборів.

Рибалко П.Ф. Исследование уровня физи-
ческого развития подростков в условиях 
летнего оздоровительного лагеря. Рассмо-
трено проблемы организации и содержание 
физкультурно-оздоровительной работы в ла-
гере скаутских организаций. В исследовании 
принимали участие 230 учеников в возрасте 
11 – 15 лет. Оценен уровень физического раз-
вития и физической подготовленности детей, 
установлено, что большинство детей имеют 
«уровень ниже среднего». Доказано эффек-
тивность разработанной экспресс-методики 
оценки уровня физического развития и физи-
ческой подготовленности школьников 11 – 15 
лет. Разработан специальный комплекс оздо-
ровительных программ физического воспи-
тания для летних лагерей.

Rybalko P.F. The research of teenager’s 
physical development level in summer 
health tent camps. The problems of form-
ing and content of physical-health work in 
scout camp organization are examined. In 
the research took part 230 pupils of 11 – 15 
years old. The level of physical develop-
ment and physical preparation of children 
is estimated; it is found out that majority of 
children have “lower that average level”. 
The effectiveness of express-methodic 
that gives the estimation level of physical 
development and physical preparation of 
11 – 15 years old schoolchildren is proved. 
Special complex of health physical training 
programmers for children summer camps 
is worked out.

Ключові слова:
оздоровлення, літній табір, фі-
зичний розвиток, фізична підго-
товленість, експрес-методика.

оздоровление, летний лагерь, физическое 
развитие, физическая подготовленность, 
експресc-методика.

health programmer, summer camps, 
physical development, physical prepara-
tion, express-methodic.

Вступ.1

До теперішнього часу в нашій країні під впливом 
численних чинників соціально-економічного і еколо-
гічного характеру відбувається зниження рівня фізич-
ного розвитку, фізичної підготовленості і здоров’я ді-
тей шкільного віку (Бабенко Т.І., Каченський І.І.).

За даними Міністерства охорони здоров’я України 
2002 р. лише 10 – 12 % школярів практично здорові, 
50 % – мають функціональні відхилення, 35 – 40 % 
– хронічні захворювання. Природно, що на фоні по-
гіршення стану здоров’я міняється і динаміка груп 
здоров’я, збільшується кількість дітей з другою і тре-
тьою групами здоров’я. Так, до першої групи здоров’я 
віднесено тільки 15,4 % дітей, третя група складає 
15,1 %, четверта група (діти інваліди) – 1,9 %, інші 
(67,6 %) відносяться до другої групи здоров’я (Доро-
хов Р.Н., 1999; Марінченко А., 1998).

Основна маса школярів займається фізичною куль-
турою в рамках затвердженою основною шкільною 
програмою, інші – за програмою спеціальних медичних 
груп або повністю звільнені від занять фізичною куль-
турою (Іжевський П., 2000). Численними дослідження-
ми доведено, що існуюча система шкільного фізичного 
виховання не відповідає вимогам індивідуального під-
ходу до вибору фізичного навантаження, відповідно до 
рівня фізичного розвитку, фізичної підготовленості і бі-
ологічного віку тих, що займаються, а також за змістом, 
обсягом і інтенсивністю навантажень, урок фізичного 
виховання не повністю відповідає запитам організму, 
що тільки починає формуватися [4].

Знайомство з літературою показало, що в роботах 
багатьох авторів вказуються сприятливі умови, ство-
рені в заміських піонерських, а нині літніх оздоров-
чих таборах для розвитку рухових здібностей і нави-
чок, зміцнення здоров’я, підвищення функціональних 
можливостей, працездатності і фізичного розвитку 
школярів [3 – 6].
© Рибалко П.Ф., 2011

Деякі автори вивчали специфічну роль дитячого табо-
ру для раціонального фізичного виховання дітей (Алек-
сєєв С.В., Янушанец О.І., Лях В.И., Мелешко Н.Н.).

А також розкривалися питання використання мож-
ливостей природного оточення не лише для фізичного 
розвитку, але і для оздоровлення підростаючого по-
коління. З роботою міських літніх таборів з денним 
перебуванням нас знайомлять ряд авторів [1, 2, 4, 7].

На сучасному етапі фахівцями, вчителями фізич-
ної культури постійно ведеться робота з пошуку ра-
ціонального підходу до використання часу, що від-
водиться на шкільне фізичне виховання. Покращити 
стан здоров’я, подолати наростаючу гіподинамію і 
гипокінезію в рамках тільки уроків фізичної культури 
практично неможливо. Крім того лише незначна час-
тина школярів охоплена позакласними і позашкільни-
ми формами фізкультурних занять (Лук’яненко В.П., 
2001). Тому компенсувати недостатню оздоровчу 
ефективність шкільної системи фізичного виховання 
покликані, в тій чи іншій мірі, дитячі оздоровчі табо-
ри, основним напрямком діяльності яких є активний 
відпочинок з використанням фізичних вправ, ігор, 
змагань тощо [2, 3].

У зв’язку з певною переорієнтацією дитячих літніх 
таборів у нових соціально-економічних умовах, за-
міський відпочинок у таборах став доступний не всім 
верствам населення, а здоров’я дітей продовжує по-
гіршуватися. З комерціалізацією дитячого відпочинку, 
слід більше уваги приділяти процесу фізкультурно-
оздоровчої роботи в літніх оздоровчих таборах [1].

Програми фізичного виховання, науково-методичні 
рекомендації з організації фізкультурно-оздоровчої 
роботи стосовно дитячого відпочинку в літніх оздо-
ровчих таборах даного типу не розроблені. Не прово-
дилося досліджень з даної проблеми, вкрай мало на-
укових публікацій. 

Все вищесказане й обумовлює актуальність нашо-
го дослідження.
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Робота виконана за планом НДР Сумського держав-
ного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – вдосконалення системи оздоров-

чих занять фізичними вправами з дітьми 11 – 15 років 
в умовах літнього наметового оздоровчого табору ска-
утських організацій. 

Для вирішення поставлених завдань використо-
вувалися наступні методи дослідження: аналіз і уза-
гальнення науково-методичної літератури, законо-
давчих актів та нормативних документів; педагогічні 
спостереження; опитування, анкетування, бесіди; 
контрольно-педагогічні випробування; педагогічний 
експеримент; методи математичної статистики.

Результати дослідження.
Основні дослідження проводилися на базі замісь-

кого наметового оздоровчого табору скаутських ор-
ганізацій «Курган» с. Курган, Лебединського району 
Сумської області з дітьми середнього шкільного віку 
11 – 15 років.

Рішення поставлених задач проходило в три ета-
пи.

На першому етапі (листопад 2003 р. – квітень 2004 
р.) здійснювалося теоретичне обґрунтування пробле-
ми, узагальнення даних науково-методичної літерату-
ри, визначені мета і завдання дослідження. У результа-
ті вивчення особливостей функціонування наметового 
оздоровчого табору скаутських організацій «Курган» з 
цілодобовим перебуванням, були визначені вимоги до 
організації і методики фізичного виховання в даному 
оздоровчому таборі. В умовах школи випробовували-
ся експериментальні методики.

На другому етапі (квітень – травень 2004 р.) була 
розроблена методика розподілу дітей по групах для 
занять фізичними вправами. Суть експерименту на да-
ному етапі полягала в тому, щоб підібрати оптималь-
ний набір показників, що відповідає сформульованим 
раніше вимогам, які дозволяють визначати рівень фі-
зичного розвитку і фізичної підготовленості дітей з 
метою розподілу їх за групами для занять фізичними 
вправами оздоровчої спрямованості в умовах табору.

Під час першої та другої табірної зміни (червень 
2004 р.) в наметовому оздоровчому таборі скаутських 
організацій «Курган» була апробована експрес – мето-
дика оцінки фізичного розвитку і фізичної підготовле-
ності, розроблена в умовах школи. Обстежено всього 
230 чоловік (184 хлопчики і 46 дівчаток) у віці 11 – 15 
років.

Завершальний, третій етап (вересень 2004 – лю-
тий 2005) був направлений на розробку спеціального 
комплексу оздоровчих програм фізичного виховання 
стосовно роботи заміського наметового оздоровчого 
табору скаутських організацій «Курган» с. Курган, 
Лебединського району Сумської області з дітьми се-
реднього шкільного віку 11 – 15 років. 

В умовах Сумського Обласного багато-профільного 
ліцею «Сигнал» Сумського державного педагогічного 
університету ім. А.С. Макаренка з січня по березень 
2005 року проходив педагогічний експеримент по роз-
робці моделі експериментальної навчальної програми 

фізичного виховання дітей 11 – 15 років оздоровчої 
спрямованості.

У дослідженні взяли участь 153 ліцеїсти багато-
профільного ліцею «Сигнал» Сумського державного 
педагогічного університету ім. А.С. Макаренка віком 
11 – 15 років.

Експеримент проходив з 25 січня по 14 березня 
2004 року (сім з половиною тижнів). 

Експериментальну групу склали підлітки (ліцеїс-
ти) віком 11 – 15 років, що займаються по програмі 
ФДОС (СПО) «Ти не один» (Федерація дитячих органі-
зацій Сумщини (Спортивно патріотичне об’єднання)), 
та діти, що займаються по програмі ЮФАС «ГАРТ» 
(Юнацька футбольна асоціація Сумщини).

До контрольної групи ввійшли – підлітки (ліцеїс-
ти) віком 11 – 15 років що займаються по програмі 
«Скаути ЕСкО» та діти , що займаються по програмі 
ФДОС (СПО) «Котигорошко».

Аналіз отриманих результатів (таблиця 1) показав, 
що у 48,5 % дітей ваго-ростовий індекс був нижчий за 
норму і лише у 4 % – вище, що характеризує низький 
рівень фізичного розвитку. Характерно, що у 57,5 % 
обстежуваних дітей переважає астенічний тип ста-
тури. Більшість учнів мають ті або інші відхилення 
в стані опорно-рухового апарату. Так, порушення по-
стави виявлене у 51,5 %, а плоскостопість – у 38,5% 
обстежуваних дітей. Більше того у 48 % дітей жит-
тєвий індекс знаходився в межах низького і нижче за 
середнє рівня. Таким чином, рівень фізичного розви-
тку дітей 11 – 15 років характеризується, як «нижчий 
за середній».

При комплектуванні груп ми керувалися як кіль-
кісними (бали), так і якісними показниками. Напри-
клад, при явних відхиленнях у фізичному розвитку 
діти, з сумою балів більше 23, можуть бути віднесені 
до спеціальної групи.

У таблиці 2 представлені інтегральні оцінки для 
формування груп, виходячи з рівня фізичного розви-
тку і фізичної підготовленості дітей. 

З аналізу одержаних даних, було виявлено, що 
більшість дітей, що відвідують ліцей та оздоровчий 
табір, мають загальний рівень фізичного розвитку 
і фізичної підготовленості «нижчий за середній». 
При цьому зареєстровані порушення в стані опорно-
рухового апарату, розвитку грудної клітини, ваго-
ростового індексу. Слід особливо підкреслити що 
встановлений слабкий розвиток сили і силової витри-
валості, задовільний рівень гнучкості, швидкісних і 
швидкісно-силових здібностей дітей 11 – 15 років. Та-
кож спостерігалися істотні відмінності у дітей однієї 
вікової групи за рівнем фізичного розвитку і фізичної 
підготовленості – від низького до високого. Розробле-
на нами методика оцінки рівня фізичного розвитку і 
фізичної підготовленості дітей 11 – 15 років показала 
високу прогностичну ефективність. Дана методика 
характеризує основні показники фізичного розвитку 
і фізичної підготовленості дітей.

Висновки.
1. У ході досліджень, було виявлено, що в наметових 

заміських оздоровчих таборах система фізичного 
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Таблиця 1
Результати обстеження дітей 11 – 15 років в умовах ліцею та оздоровчого табору  

на етапі констатувального експерименту (%)

Показники
Ліцей Оздоровчий табір 

Характеристики Характеристики

Нижче за 
норму Норма Вище за 

норму
Нижче за 

норму Норма Вище за 
норму

Ваго-ростовий індекс 49 47 4 42 53 5

Життєвий індекс 48 40 12 48 39 13

Індекс розвитку грудної клітини 58 38 4 60 31 9

Стан постави
51 – по-
рушення 
постави

49 – норма
52,5 – по-

рушення по-
стави

47,5 – норма
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Кистьова динамометрія 46 17 28 7 2 49 32 17 2 -

Стрибок в довжину з місця 10 35 32 18 5 14 32 30 22 2

Піднімання тулуба з положення 
лежачи на спині 26 30 29 11 4 22 26 28 23 1

Біг 60 м/с 10 19 50 17 4 13 21 46 19 1

Нахил вперед з положення  
сидячи 17 28 45 4 6 12 33 28 22 5

Загальна оцінка рівня фізичного 
розвитку 9 45 33 9 4 6 47 42 3 -

Таблиця 2
Оцінки для розподілу дітей 11 – 15 років за рівнями фізичного розвитку і фізичної підготовленості  

за показниками комплексної експрес – методики

Група Рівень фізичного розвитку і 
фізичної підготовленості Сума балів

Спортивна Високий 42 – 44

Підтримуюча Вищий за середній 37 – 41

Розвиваюча Середній 31 – 36

Підготовча Нижчий за середній 24 – 30

Спеціальна Низький Нижче 23 балів
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виховання має спортивно-прикладний характер 
і відрізняється від занять з фізичного виховання 
в школі адекватними навчальними програмами і 
структурою засобів зорієнтованими на оздоровчу 
спрямованість.

2. Процес фізичного виховання дітей 11 – 15 років в 
літньому наметовому оздоровчому таборі повинен 
плануватися на підставі диференційованих на-
вчальних програм, які враховують базовий рівень 
фізичного розвитку й фізичної підготовленості 
підлітків конкретної групи. 

3. При плануванні і реалізації освітніх тренуваль-
них навчальних програм за вказаними група-
ми їх спрямованість повинна орієнтуватися на 
освоєння рухових умінь і розвиток основних ру-
хових здібностей при переважному використанні 
цілеспрямованих рухових і спортивних ігор і вправ 
для розвитку загальної витривалості.
Сьогодні ми припускаємо, що розроблені програми 

спортивно-оздоровчої спрямованості можуть бути ре-
комендовані для використання в практичній діяльнос-
ті фахівців, які працюють у шкільних оздоровчих та-
борах та стаціонарних заміських оздоровчих таборах.

Можна бути впевненим, що результати такої ро-
боти принесуть реальні плоди в сучасну традиційну 
освіту. Саме тому відпочинок в наметових оздоровчих 
таборах можна назвати формою літнього відпочинку 
та оздоровлення дітей XXI століття.  
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Оцінювання підготовленості висококваліфікованих  
стрільців-жінок з пневматичного пістолета 

Рощін І.Г.
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Анотації:
Визначено рівень майстерності 
членів жіночої збірної команди 
України зі стрільби пневматич-
ного пістолета. Проаналізовано 
результати виступів вказаних 
спортсменок на всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях за період 
2005-2010 рр., що дозволило 
розробити їх рейтинг. Встанов-
лено, що індивідуальна варіація 
очок спортсменок не залежить 
від рівня спортивного результату 
(V= 0,8÷1,1 %).

Рощин И.Г. Оценка подготовленности 
высококвалифицированных стрелков-
женщин из пневматического пистолета. 
Определен уровень мастерства членов жен-
ской сборной команды Украины по стрельбе 
из пневматического пистолета. Проанализи-
рованы результаты выступлений указанных 
спортсменок на всеукраинских и междуна-
родных соревнованиях в период 2005-2010 
гг., что позволило разработать их рейтинг. 
Установлено, что индивидуальная вариа-
ция очков спортсменок не зависит от уровня 
спортивного результата (V = 0,8 ÷ 1,1%).

Roshchin I.G. The preparedness as-
sessment of highly qualified female 
air-pistol shooters. It is defined the level 
of skill of the members of women’s na-
tional team of Ukraine on firing air pistol. 
It is analyzed the results of these athletes 
performances at the Ukrainian and inter-
national competitions in the period 2005-
2010, that allowed the development of 
their rating. It is established that the indi-
vidual variation points athletes does not 
depend on the level of sport performance 
(V = 0,8 ÷ 1,1%).

Ключові слова:
стрільба, пневматичний 
пістолет, спортсменки, збірна 
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Вступ.1 
Сучасний етап розвитку стрільби кульової 

характеризується загостренням спортивної 
конкуренції на міжнародній арені [6]. Обмеженість 
квот від країни на участь у чемпіонатах світу, Європи, 
етапах Кубка світу (від країни допускають 3 стрільця) 
та Олімпійських іграх (2 стрільця) пред’являє високі 
вимоги до спортивного відбору на рівні національних 
збірних команд. Особливо це стосується країн з ви-
соким рівнем розвитку кульової стрільби, до числа 
яких входить й Україна. Навіть незначні прорахунки 
у такому відборі можуть суттєво вплинути на пси-
хофізичний стан спортсменів, знизити якість трену-
вального процесу при підготовці до найголовніших 
стартів. Звичайно, тренерський досвід, висока про-
фесійна майстерність має пріоритетне значення, але 
доповнений статистичним матеріалом на основі по-
рівняльного аналізу результатів виступів спортсменів 
на відповідальних змаганнях за тривалий період додає 
об’єктивності та вагомості прийнятих рішень.

На сьогодні, аналіз динаміки виступів висококва-
ліфікованих стрільців, членів національної збірної ко-
манди України, у відкритих виданнях відсутній. Хоча 
подібні роботи були загальнодоступними та публіку-
валися в недалекому минулому [1]. Обговорення даної 
проблематики широко ведеться і закордоном [2]. 

Роботу виконано в рамках завдань НДР по темі 
2.12 “ Формування системи багаторічного відбору 
і орієнтації спортсменів ” Зведеного плану науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту 
на 2011-2015 роки.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначення рівня майстернос-

ті членів жіночої збірної команди України зі стрільби з 
пневматичного пістолета та проведення їх порівняння.

Завдання дослідження
Проаналізувати результати виступів спортсменів-

стрільців жіночої збірної команди України (пістолет-
на група) на всеукраїнських та міжнародних змаган-
нях за період 2005-2010 рр.

© Рощін І.Г., 2011

Запропонувати критерії оцінювання спортивної 
майстерності стільців-жінок з пневматичного пісто-
лета.

Методи дослідження: метод аналізу та узагаль-
нення, інтернет-пошук результатів виступів спортс-
менів, методи математичної статистики: W–критерій 
Шапіра-Уілка, t–критерій Стьюдента та F–критерій 
Фішера-Снедекора, метод статистичних гіпотез.

Результати дослідження. 
Для аналізу виступів стрільців-жінок використані 

протоколи всеукраїнських та міжнародних змагань з 
пневматичного пістолета за період 2005-2010 рр. [7]. 
Обраний діапазон охоплює весь попередній олімпій-
ський цикл (2005-2008 рр.) та два наступних роки. 
Досліджувались результати семи членів жіночої піс-
толетної групи збірної команди України. Середнє 
арифметичний результат виступів спортсменок про-
тягом року та його середнє квадратичне відхилення 
представлені у таблиці 1. 

На таблиці 1 видно, що тільки три спортсменки 
приймали участь у змаганнях протягом усього за-
значеного періоду. Дві спортсменки (В, Ж) розпоча-
ли виступи за збірну команду України з 2009 року, 
оскільки були включені до складу збірної за резуль-
тати виступів у 2008 році. Спортсменка «Е» не висту-
пала у 2010 році. Стрілець «Г» не приймала участь у 
змаганнях з осені 2007 року по осінь 2009 року. Для 
аналізу результатів виступів використані методи па-
раметричної статистики: t-критерій Стьюдента для 
порівняння середніх арифметичних та F-критерій 
Фішера-Снедекора для порівняння дисперсій [3]. За-
стосування цих критеріїв, при прийнятому у спортив-
ній педагогіці рівні істотності (α = 0,05), передбачає 
або достатньо великий обсяг вибіркових сукупностей 
(не менше 30), або виконання умови про відповідну 
подібність до нормального розподілу генеральної су-
купності, з якої походять досліджувані вибірки. Кіль-
кість виступів спортсменок на всеукраїнських та між-
народних змаганнях протягом року та за цілий період 
представлені у таблиці 2. 
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Таблиця 1
Результати виступів спортсменок на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (п=353)

№ С-ки X ± σ, очки

2005 р 2006 р 2007 р 2008 р 2009 р 2010 р 2005-2010 рр.

А 382±4 383±2 385±3 383±3 386±4 387±3 384±4
Б 380±5 380±3 380±5 380±3 378±3 378±5 379±4
В - - - 376±2 379±4 378±3 378±3
Г 382±4 376±4 376±5 - 377±3 375±6 377±5
Д 373±3 378±3 376±6 374±5 374±5 375±4 375±5
Е 375±2 373±4 376±4 378±2 376±2 - 375±3
Ж - - - 371±10 373±2 374±4 374±4

Таблиця 2
Кількість опрацьованих виступів спортсменок на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (п=353)

№ Спортсменки 2005 р 2006 р 2007 р 2008 р 2009 р 2010 р 2005- 
2010 рр.

А 15 15 13 13 14 15 85
Б 14 12 14 12 12 15 79
В - - - 3 3 13 19
Г 5 10 11 - 5 11 42
Д 3 11 13 11 14 8 60
Е 6 10 9 9 8 - 42
Ж - - - 2 9 15 26

Таблиця 3
Подібність розподілу результатів спортсменок (п=353)

Пари спортсменок t р(t) F р(F)
А vs. Б 8,19 0,000 1,14 0,566
А vs. В 7,26 0,000 1,64 0,235
А vs. Г 9,61 0,000 1,65 0,055
А vs. Д 12,52 0,000 1,69 0,027
А vs. Е 13,12 0,000 1,30 0,350
А vs. Ж 12,48 0,000 1,15 0,613
Б vs. В 1,76 0,082 1,86 0,137
Б vs. Г 3,08 0,003 1,45 0,159
Б vs. Д 5,33 0,000 1,49 0,100
Б vs. Е 5,50 0,000 1,48 0,170
Б vs. Ж 6,31 0,000 1,02 0,916
В vs. Г 0,68 0,500 2,70 0,026
В vs. Д 1,94 0,055 2,77 0,019
В vs. Е 2,55 0,013 1,26 0,613
В vs. Ж 3,67 0,001 1,89 0,167
Г vs. Д 1,53 0,130 1,03 0,943
Г vs. Е 1,59 0,115 2,15 0,016
Г vs. Ж 2,82 0,006 1,43 0,348
Д vs. Е -0,07 0,948 2,20 0,009
Д vs Ж 1,56 0,122 1,46 0,296
Е vs. Ж 1,96 0,054 1,51 0,240

Примітка: темним виділено статистично суттєвий рівень істотності
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У 5-ти спортсменок кількість виступів переви-
щує 30. Кількість змагань спортсменок “В” та “Ж” 
(19 та 26 відповідно) вказує на доцільність застосу-
вання W – критерію Шапіра-Уілка для перевірки гі-
потези про нормальність розподілу [4]. Результати 
перевірки цієї гіпотези отримані з використанням 
програми Statistica 6.0. За нульовою статистичною 
гіпотезою припускалося існування нормального 
закону розподілу. 

Розрахункові значення W – критерію в обох 
випадках перевищують його критичні значення 
(W=0,915; р=0,09 та W=0,940; р=0,14). Отже, не має 
підстав для відхилення гіпотези про нормальність 
розподілу у двох досліджуваних генеральних 
сукупностях спортсменок “В” та “Ж”.

Для з’ясування достовірності різниці між результа-
тами виступів всіх 7 спортсменок, нами було сформу-
льована нульова гіпотеза про рівність їхньої середньої 
кількості очок за досліджуваний період. Перевірка 
статистичної гіпотези здійснювалась t-критерієм 
Стьюдента. Розрахунки проведені з використанням 
програми Statistica 6.0 (табл. 3).

Розрахункове значення t-критерію спортсменки 
“А” більше від критичного (р < 0,001) в усіх шести 
випадках. Таким чином, нульова гіпотеза може бути 
відхилена. Значить, за середнє арифметичним по-
казником виконання змагальної вправи (384 очка) 
спортсменка “А” статистично суттєво відрізняється 
від всіх інших осіб що робить її безумовним лідером 
команди. 

Для стрільців “Б” та “В” нульова гіпотеза може 
бути прийнята (р = 0,08). Для решти 4 сукупностей 
(“Б”-“Г”; “Б”-“Д”; “Б”-“Е”; “Б”-“Ж”) нульова гіпотеза 

відхиляється (р < 0,003). Отже, спортсменка “Б” від-
носно спортсменки “В” має несуттєво вищу середню 
кількість 379 проти 378 очок, але статистично суттєво 
кращій показник від учасниць “Г”, “Д”, “Е”, “Ж”. 

При порівнянні спортсменки “В” з результата-
ми “Г” та “Д” нульова гіпотеза приймається (р=0,5; 
р>0,05). Для інших двох спортсменок (“Е” та “Ж”) ну-
льова гіпотеза відхиляється (р<0,02; р<0,001). Таким 
чином, спортсменка “В” має статистично суттєво кра-
щій середній результат виконання змагальної вправи 
(378 очок) відносно “Е” (375 очок) та “Ж” (374 очка) і 
несуттєво відрізняється від учасниць “Г” та “Д”. 

При порівнянні спортсменки “Г” з результатами 
“Д” та “Е” нульова гіпотеза приймається (р>0,1), а для 
“Ж” – відхиляється (р<0,01). Таким чином, спортс-
менка “Г” має статистично суттєво кращій серед-
ній результат виконання змагальної вправи відносно 
спортсменки “Ж”, і несуттєво – від “Д” та “Е”.

При порівнянні спортсменки “Д” з результата-
ми “Е” та “Ж” нульова гіпотеза приймається (р>0,9; 
р>0,1). Таким чином, спортсменка “Д” має статистич-
но несуттєву різницю середнє арифметичного резуль-
тату виконання змагальної вправи від спортсменок 
“Е” та “Ж”.

При порівнянні учасниці “Е” зі спортсменкою “Ж” 
нульова гіпотеза приймається (р>0,05). Таким чином, 
спортсменка “Е”, яка показала 375 очок статистично 
несуттєво відрізняється від“Ж” – 374 очок.

Для визначення стабільності виступів спортсме-
нок використаний показник, який характеризує ва-
ріативність очок відносно середнього значення. Для 
з’ясування достовірності різниці по даному показ-
нику нами була сформульована нульова гіпотеза про 

Рис. 1. Розподіл спортсменок за груповою нормою оцінювання  
спортивних результатів за період 2005-2010 рр.

Індивідуальний результат 
Середній результат групи - 378,6 очок 
Верхня межа групової «норми « - 382,3 очка 
Нижня межа групової «норми» - 374,9 очок  
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рівність дисперсій для всіх 7 спортсменок. Перевірка 
статистичної гіпотези здійснювалась з використан-
ням F-критерію Фішера-Снедекора. Розрахунки про-
ведені з використанням програми Statistica 6.0 (див. 
табл. 3). Тільки у 5 випадках (подано на темному тлі) 
з 21 нульова гіпотеза може бути відхилена. Встанов-
лено статистично суттєву різницю у варіації результа-
тів за стандартним відхиленням між спортсменками 
“В” та “Е” проти “Г” та “Д”, а також спортсменки“А” 
проти “Д”. На загал можна зробити висновок, що ін-
дивідуальна варіація очок у даній групі не залежить 
від рівня результату спортсменки (V= 0,8÷1,1 %) і не 
може слугувати критерієм для оцінювання спортивної 
майстерності даних членів збірної команди.

Критерієм відхилення індивідуальних результатів 
стрільців від групових показників обрано ±2/3 їх-
нього середнє квадратичного відхилення від середнє 
арифметичного [4]. Інтервал з границями ( X ± 2/3σ) 
охоплює 50% спортивних результатів. Досягнення, 
що попадають у цей інтервал, спеціалісти відносять 
до таких, що відповідають “нормі” [5]. Такий підхід 
забезпечує об’єктивне підґрунтя для проведення по-
рівняльної оцінки результатів спортсменок по відно-
шенню до прийнятої норми. Позитивною якістю та-
кої норми є те, що вона віддзеркалює підготовленість 
спортсменок за певний проміжок часу, залежить від 
їхніх результатів і характеризує майстерність окремої 
спортсменки відносно всієї групи. 

За результатами виконання змагальної вправи 
було розраховані середній результат для всіх спортс-
менок ( X =378,6 очка), середнє квадратичне відхи-
лення та границі інтервалу групової норми X ± 2/3σ 
(374,9÷382,3 очка). Обчислення проведено у програмі 
Microsoft Excel, результати представлено на рис. 1.

Як бачимо на рисунку 1, результати п’яти спортс-
менок попадають у визначений інтервал X ± 2/3σ. 
Значить їхні досягнення відповідають запропонова-
ним вимогам для означеної групи спортсменів. Про-
довжуючи аналіз, з’ясовуємо, що середня кількість 
очок за період 2005-2010 рр. стрільців “А” та “Ж” 
перебувають за межами визначених границь. Досяг-
нення першої спортсменки вище верхньої межи при-
йнятої групової норми. Це кращий показник серед 
всіх інших членів збірної команди. Стрілець “Ж” має 
результат гірший від нижньої межи групової норми і 
характеризує її як слабкішу відносно інших спортс-
менок.

Висновки
1. Аналіз середньої кількості набраних очок за період 

2005-2010 рр. дозволяє розташувати обстежених 
членів збірної команди України (пістолетна група) 
у певному рейтингу. Результати спортсменки “А” 
статистично суттєво відрізняються від всіх інших 
учасників, що забезпечує їй беззаперечне лідерство 
(р < 0,001). Спортсменки “Б” та “В” мають між собою 
статистично неістотну різницю (р=0,08) і займають 
2-3 позицію. За рівнем своїх показників стрілець 
“Б” отримала відносну перевагу, оскільки її досяг-
нення вищі за досягнення чотирьох спортсменів, 
які посідають 4-7 місця (р < 0,003), в той час, коли 
стрілець “В” має перевагу тільки перед трьома 
представниками, що знаходяться на 5-7 місцях. 

2. Встановлено, що індивідуальна варіація очок 
спортсменок за період 2005-2010  рр. не залежить 
від рівня спортивного результату (V= 0,8÷1,1 %) 
і не може слугувати критерієм для оцінювання 
спортивної майстерності даних членів збірної 
команди.

3. Визначено, що члени жіночої збірної команди 
України на всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях у 2005-2010 роках мають середній 
результат 378,6±5,5 очка. Результати стрільців які 
займають у рейтингу 2-6 місця, знаходяться у зоні, 
яка для обстеженої групи спортсменок відповідає 
рівню норми (374,9÷382,3 очка). Досягнення 
спортсменок “А” та “Ж” виходять за границі виз-
наченого інтервалу: першої – у кращій бік, оскільки 
її результати вище за верхню межу групової норми, 
останньої – в гірший, так як її результати менше 
нижньої границі норми.
В наступних роботах планується провести порів-

няння виступів на всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях стрільців-жінок з пневматичного пістолета, 
членів збірної команди України.
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Механика роботи серця в умовах  втрати рівноваги
Сишко Д.В., Савіна К.Д.

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Анотації:
Розглянуто вплив вестибуляр-
ного навантаження на показни-
ки по-циклової механіки серця у 
спортсменів. Досліджено показники 
механіки роботи серця у спортсменів 
у спокої та після вестибулярних на-
вантаженнях. У експерименті брали 
участь 87 спортсменів у віці 20-25 
років. Вестибулярне навантаження 
надавалося за допомогою проби 
Барані. Встановлені типологічні 
особливості реагування серцево-
судинної системи на вестибулярні 
навантаження. Одержані результа-
ти дали нам можливість розділити 
обстежених на три групи відносно 
тим змінам серцевої діяльності які 
відбувались. Отримані дані що до 
оптимальної  фазової  діяльності 
серця в умовах  погрози втрати 
рівноваги.

Сышко Д.В., Савина К.Д. Механика рабо-
ты сердца в условиях потери равнове-
сия. Рассмотрено влияние вестибулярной 
нагрузки на показатели по-цикловой ме-
ханики сердца у спортсменов. Исследова-
лись показатели механики работы сердца 
у спортсменов в покое и после вестибуляр-
ных нагрузках. В эксперименте принимали 
участие  87 спортсменов в возрасте 20-25 
лет. Вестибулярная нагрузка моделирова-
лась с помощью пробы Барани. Установ-
лены типологические особенности реаги-
рования сердечно-сосудистой системы на 
вестибулярные нагрузки. Полученные ре-
зультаты дали нам возможность разделить 
обследованных на три группы в соответ-
ствии с изменениями сердечной деятель-
ности, которые происходили. Получены 
данные, относительно оптимальной  фазо-
вой  деятельности сердца в условиях  угро-
зы потери равновесия.

Syshko D.V., Savina K.D.  Mechanics 
of heart work in the conditions of 
loss equilibrium. The influence of 
the vestibular loading on the indexes 
of mechanics of heart at sportsmen is 
considered. The indexes of mechanics of 
work of heart were explored at sportsmen 
at peace and after vestibular loadings. In 
the experiment 87 sportsmen took part in 
age 20-25 years. The vestibular loading 
was designed by the Barani test. The 
typology features of reaction of the heart-
vessels system on the vestibular loadings 
are set. The got results gave us the 
possibility to divide inspected into three 
groups in accordance with the changes 
of cardiac activity, which took place. Data 
are got, in relation to optimum phase 
operation of heart in the conditions of 
threat of loss of equilibrium.

Ключові слова:
механіка серця, вестибулярна 
стійкість, вестибуловегетатив-
ний тип реакції.

механика сердца, вестибулярная устой-
чивость, вестибуловегетативный  тип 
реакции.

mechanics of heart, vestibular stability, 
vestibule-vegetative type of reaction.

Вступ.1

Дослідження вестибуловегетативних реакцій 
надає можливості, не тільки вивчення вестибулярної 
стійкості, але й дозволяє виявленню вегетативного 
статусу, та розумінню механізмів, що впливають на 
вегетативні показники [1; 2; 3].

Однією з реактивніших систем, яка активно реагує 
на будь яку функціональну пробу є серцево-судина 
система. Звісно, що вестибулярне навантаження, 
э функціональною пробою спроможною суттєво 
змінювати показники серцево-судинної системи. 
Але, показники які характеризують роботу серцево-
судинної системи змінюються не однаково. Звісно, що 
під впливом вестибулярних подразнень змінюються 
більш показники виробництва серця, такі як частота 
серцевих скорочень, артеріальний тиск, ударний 
об’єм серця, серцевий викід [4; 5]. Також суттєво 
змінюються під впливом вестибулярних подразнень 
й стан кров’яносних судин, наприклад, тонус судин 
та їх діаметр. Але є показники які ще не достатньо 
вивченні при різному функційному станові. К таким 
показникам выдносяться, показники фазової діяль-
ності серця. І дійсно, ряд авторів [2; 6] вказує що є 
протилежні погляди в оцінки значень таких показни-
ків, як фаза вигнання крові, фаза изоволюметричного 
збільшення внутрішлуночкового тиску, та ще інші. На 
наш погляд вивчення фазової діяльності серця при не-
специфічних навантаженнях, якою є вестибулярне на-
вантаження, має де які перспективи.

Дослідження проводилися відповідно до планів 
науково-дослідної роботи кафедри теорії й методи-
ки фізичної культури й кафедри медико-біологічних 
основ фізичної культури Таврійського національ-
ного університету ім. В.І. Вернадського за темою: 
«Медико-біологічне обґрунтування системи фізич-
ного виховання» (№ держ. реєстрації  0101U005752 
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( 2001-2005рр.)), за темою: «Функціональні й адап-
таційні можливості організму учнів і студентів до 
фізичних навантажень і впливів довкілля» ( № держ. 
реєстрації 0106U003077) ( 2006-2010рр.)), відповідно  
зі «Звідним планом науково-дослідної роботи у сфері 
фізичної культури та спорту за 2006-2010рр.» Мініс-
терства України у справах сім’ї, молоді та спорту за 
темою 2.4.1. кафедри біології спорту Національного 
університету фізичного виховання України «Систем-
ний аналіз морфофункціональних перебудов організ-
му людини в процесі адаптації до фізичних наванта-
жень» ( № держ. реєстрації  0106U010778).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета  дослідження – вивчити вплив вестибу-

лярного навантаження на механіку роботи серця у 
спортсменів

Завдання дослідження:
Дослідження показників механіки роботи серця  1. 
спортсменів у спокої.
Вивчення показників механіки роботи серця  2. 
спортсменів при вестибулярних навантаженнях.
Визначення механізмів  що впливають  на показ-3. 
ники механіки роботи серця.

Дослідження були проведені на 87 спортсменах, 
віком від 20 – 25 років. При допомозі реаналізатора 
РА5- 01 реєстрували показники фазової діяльності 
серця. У приладі використаний перетворювач біо-
електричних сигналів та блок – аналізатор, який авто-
матично реєструє та математично обробляє показники 
з диференцірованої реограми. Датчики накладувалися 
в тетраполярному відведені за методом Кубічека в мо-
дифікації Пушкаря.

Показники реєстрували до та після вестибулярних 
навантажень. В якості вестибулярних навантажень 
використовувалися обертання  у кріслі Барані, за ме-
тодом Воячека (10 обертів за 10 секунд, голова під ку-
том 30° вниз з заплющеними очами ).
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Реєстрували такі показники фазової діяльності 
серця:

тривалість серцевого циклу (ТСЦ), с .• 
 тимчасовий показник (ТП), с; котрий складається з • 
фази внутрішлуночкового переміщення крові, фази 
изоволюметричного збільшення внутрішлуночко-
вого тиску крові та першої фази максимального ви-
гнання крові.
відносний тимчасовий показник(ВТП), %. Це про-• 
центне
співвідношення  ТП до ТСЦ.• 
фаза вигнання (ФВ), с; яка складається з першої та • 
другої фази максимального вигнання крові.

Результати дослідження. 
Одержані результати дали нам можливість розді-

лити обстежених на три групи відносно тим змінам 
серцевої діяльності які відбувались.

В першу групу увійшли спортсмени у яких серце-
вий викід зростав після вестибулярних подразнень, в 
другу групу – серцевий викід зменшувався,  в третю 
– серцевий викід не змінювався. Обстежені спортсме-
ни, яких складало 87 осіб, з них 37 увійшло в першу 
групу, 22 в другу групу, та 28 в третю групу.

Таким чином показники фазової діяльності серця 
у представників різних груп, до та після вестибуляр-
них навантажень змінювалися по різному (табл.1).

Так, тривалість серцевого циклу в першій групі 
суттєво не змінювалася, але тимчасовий показник та 
відносний тимчасовий показник зменшувалися піс-
ля вестибулярних подразнень, це свідчить про то що 
скорочуються фази внутрішлуночкового переміщення 
крові, фази збільшення внутрішлуночкового тиску 
крові та першої фази максимального вигнання крові. 
Цікаво відзначити, що фази вигнання крові суттєво не 
змінювалася. А це свідчить про два факти: з одного 
боку збільшується друга фаза максимального вигнан-
ня крові, що сприяє більш повному вигнанню крові з 
шлуночків, з другого боку, так як тривалість серцево-

го циклу залишилась незмінною, то це говорить про 
збільшення діастоли, що сприяє оптимізації коронар-
ного кровообігу, та кісно-відновлюваних процесів в 
міокарді. Таким чином, одержані дані про стан серця 
при вестибулярних навантаженнях у спортсменів пер-
шої групи свідчать про позитивну адаптацію к таким 
навантаженням.

Стан фазової діяльності серця у представників 
другої групи характеризувався тим що, суттєво збіль-
шувалась тривалість серцевого циклу, при тому що 
показники ТП, ВТП , ФВ суттєво не змінювалися. Цей 
факт свідчить про то що серце у цих осіб адаптується 
к вестибулярному навантаженню за рахунок діастоли 
серця, що є позитивною реакцією, але змоги к збіль-
шенню більш повного вигнання не має. Механізми 
цієї реакції можливо тільки припустити, що можливо 
пов'язані, чи с енергетикою серця, чи с типологічною 
реакцією, яка залежить від типологічного вегетатив-
ного статусу цих спортсменів.

Показники фазової діяльності серця у спортсменів 
третій групи суттєво не змінювалися, що говорить, 
про відсутність впливань вестибулярних центрів на 
роботу серця. Цей факт можливо пов'язан з вестибу-
лярною стійкістю, яка своїм чином можливо залежить 
від несприятливості вестибулярного апарата к таким 
вестибулярним навантаженням, а можливо несприят-
ливості вегетативних центрів.

Таким чином одержані результати дають змогу 
стверджувати про типологічні особливості реагування 
фазової діяльності серця на вестибулярні подразнення, 
які у спортсменів можливо пов'язаний не тільки з гене-
тичними факторами, але й з напрямком довготривалого 
тренувального процесу. Фактори тренувального про-
цессу своим чином діють на механізми регуляції робо-
ти серцево-судинної системи. Чинниками цієї регуляції 
є насамперед особливості становлення вегетативного 
балансу, який впливає на тип реагування при «погрозі 
втрати рівноваги», чи в бік симпатикотонії, чи вагото-

Таблиця 1
Показники механіки роботи серця у спортсменів різних груп до та після вестибулярних подразнень.

Показники
та групи

Перша група n =37
до           після

Друга група n=22
до           після

Третя група n=28
до              після

ТСЦ, с
0.826

 ±
0.05

0.828 
±

0.0053

0.882 
±

0.05

0.970*
±

0.06

0.956
±

0.1

0.930
±

0.12

ТП, с
0.147

 ±
0.01

0.137 *
±

0.005

0.138 
±

0.009

0.139
±

0.009

0.132
±

0.005

0.136
±

0.008

ВТП, %
15.8
 ±
0.7

14.6 *
±

0.8

16.38
±

2.03

14.5
±

1.44

13.7
±

1.16

15.0
±

1.77

ФВ, с
0.270

±
0.005

0.272 
±

0.008

0.260
±

0.011

0.277
±

0.018

0.255
±

0.01

0.260
±

0.017

 Де позначка * свідчить про вірогідність відрізнень на рівні p<0.05 до та після вестибулярних подразнень.
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нії. Також важливою детермінантою типологічних ре-
акцій на вестибулярне навантаження є функціональний 
стан синусового вузлу міокарду, який  більшою мірою 
впливає на показники циклової механіки роботи серця. 
Тому можно вважати, що при «погрозі втрати рівно-
ваги» у спортсменів зміни в фазової діяльності серця, 
пов’язані зі змінами функціонального стану автоном-
ного контуру  роботи серця.

Висновки:
1. Показники механіки серця у спортсменів першої 

групи (у яких серцевий викід збільшується після 
вестибулярних навантажень) змінюються після ве-
стибулярних навантажень таким чином, що змен-
шуються фази внутрішлуночкового переміщення 
та изоволюметричного збільшення тиску крові, 
та перша фаза максимального вигнання крові, але 
збільшується друга фаза максимального вигнання 
крові та діастола серця.

2. Показники механіки серця у спортсменів другої гру-
пи (у яких серцевий викід зменщується після вести-
булярних навантажень) змінюються після вестибу-
лярних навантажень таким чином, що збільшується 
тривалість серцевого циклу за рахунок діастоли 
серця, що сприяє більшою мірою  відновлювальним 
процесам в міокарді за рахунок оптимізації коро-
нарного кровообігу.

3. Показники механіки серця у спортсменів третьої 
групи (у яких серцевий викід не змінювався після 
вестибулярних навантажень) не змінювалися.

4. Різноманітність змін механіки серця після вестибу-
лярних навантажень пов'язана с типологічними осо-
бливостями спортсменів, які залежать від становлен-
ня вегетативного балансу, чи в бік симпатикотонії, чи 
ваготонії, а також від функціонального стану синусо-
вого вузлу міокарду, який  більшою мірою впливає 
на показники циклової механіки роботи серця. 
Подальший напрямок досліджень пов’язаний до-

слідженням процесів мікроциркуляції кровотоку у 
спортсменів з різними типологічними особливостями 
вестибулярної функції.
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Етап збереження вищої спортивної майстерності  
в структурі багаторічної підготовки легкоатлетів-стрибунів

Совенко С.П.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Наведено дані щодо віку досяг-
нення максимальних результатів, 
тривалості перебування у десятці 
найсильніших спортсменів світу та 
динаміки спортивних результатів 
провідних легкоатлетів-стрибунів. 
У дослідженні проаналізовано 
дані щодо динаміки спортивних 
результатів призерів  Ігор Олімпіад 
1988–2008 років. Доведено, що 
вікові межі для легкоатлетів-
стрибунів на етапі збереження 
вищої спортивної майстерності в 
середньому становлять 27–33 роки. 
Встановлено, що після досягнення 
найкращих спортивних результатів 
характерним є підтримання їх на 
колишньому високому рівні в ме-
жах 3 % ще протягом 3–4 років.

Совенко С.П. Этап сохранения высшего 
спортивного мастерства в структуре много-
летней подготовки легкоатлетов-прыгунов. 
Представлены данные касающиеся возраста 
достижения максимальных результатов, дли-
тельности пребывания в десятке сильнейших 
спортсменов мира и динамики спортивных 
результатов ведущих легкоатлетов-прыгунов. 
В исследованиях проанализированы данные 
касающиеся динамики спортивных результа-
тов призеров Игр Олимпиад 1988–2008 го-
дов. Доказано, что возрастные границы для 
легкоатлетов-прыгунов на этапе сохранения 
высшего спортивного мастерства в среднем 
составляют 27–33 лет. Установлено, что по-
сле достижения наилучших спортивных ре-
зультатов характерным является поддержа-
ние их на высоком уровне в пределах 3 % 
еще в течение 3–4 лет.

Sovenko S.P. Age limits of jumpers 
at the stage of preserving the high-
est sports skill  are substantiated 
in article. Presents data regarding 
the age to achieve maximum results, 
length of stay in the top ten athletes 
of the world and the dynamics of ath-
letic performance of leading athletes, 
jumpers. The studies analyzed data 
on the dynamics of sport performance 
medalist Olympics 1988-2008 period. 
Proved that the age limit for athletes at 
the stage-divers maintain high sports 
are on average 27-33 years. Found 
that after the best athletic performance 
characteristic is to maintain them at a 
high level within 3% for another 3-4 
years.

Ключові слова:
етап збереження вищої спортив-
ної майстерності, легкоатлети-
стрибуни.

этап сохранения высшего спортивного мас-
терства, легкоатлеты-прыгуны.

the stage of preserving the highest 
sports skill, jumpers.

Вступ.1
Провідними фахівцями у сфері теорії і методики 

підготовки спортсменів (В.М. Платонов [5], К.П. Сах-
новський [6]) удосконалено періодизацію багаторічної 
підготовки. Стратегія такої підготовки, в першу чергу, 
спрямована на довготривалість спортивної кар’єри.

Дослідженнями фахівців встановлено, що рівень 
спортивної майстерності характеризується віковими 
межами, через те буде ефективним надати перевагу 
тому тренувальному процесу, що задовольняє критерій 
своєчасності досягнення спортивного результату [4]. 

Тривалість збереження майстерності обумовлю-
ється темпами його становлення. Швидке форму-
вання майстерності, нехай, не настільки явне, однак 
є передумовою зменшення тривалості її збереження, 
тому великого значення в багаторічній підготовці лег-
коатлетів набуває врахування вікових особливостей 
становлення і збереження спортивної майстерності. 
Пов’язано це з тим, що знання цих закономірностей 
дозволяє оптимально планувати процес багаторічної 
підготовки з тривалим збереженням майстерності [5]. 

Таким чином, раціоналізація системи багаторіч-
ної підготовки легкоатлетів-стрибунів, в першу чергу, 
вимагає більш ретельного вивчення структури етапу 
збереження вищої спортивної майстерності провідних 
спортсменів світу.

Основним орієнтиром для визначення вікових меж 
легкоатлетів-стрибунів на етапі збереження вищої 
спортивної майстерності є досягнення кращого ре-
зультату в спортивній кар’єрі (початок етапу) та остан-
нє представництво в десятці найсильніших спортсме-
нів у своїй дисципліні (завершення етапу) [6].

 Недостатність відповідних спеціальних знань зі 
стрибкових видів легкої атлетики обумовила дослі-
дження, результати яких наведено нижче.

© Совенко С.П., 2011

Дослідження виконано відповідно до «Зведено-
го плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 
2006–2010 рр.» Міністерства України  у справах сім'ї, 
молоді та спорту за темою 2.1.4 «Удосконалення спор-
тивного тренування легкоатлетів на етапах багаторічної 
підготовки», номер державної реєстрації  0106U010769.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – удосконалення багаторічної 

підготовки легкоатлетів-стрибунів шляхом визна-
чення структури етапу збереження вищої спортивної 
майстерності.

Методи дослідження. Для вирішення поставленої 
мети використовувались такі методи: аналіз науково-
методичної літератури, аналіз статистичних матеріа-
лів виступів спортсменів на змаганнях і методи мате-
матичної статистики

Результати дослідження.
Вивчення статистичних матеріалів [1, 8, 10, 11, 12] 

– протоколів змагань легкоатлетів на Іграх Олімпіад 
1976–2008 років, а також списків найсильніших лег-
коатлетів світу за останні 25 років підтверджено зміни 
в стратегії багаторічної підготовки легкоатлетів [6].

Сучасні тенденції розвитку легкоатлетичного спор-
ту обумовили збільшення тривалості етапу збережен-
ня вищої спортивної майстерності та віку досягнення 
легкоатлетами-стрибунами максимальних результатів. 
Так, у результаті дослідження кар’єри легкоатлетів-
стрибунів – призерів  Ігор Олімпіад 1988–2008 рр. 
(49 – чоловіків, 35 – жінок), встановлено, що 43 % 
чоловіків та 57 % жінок досягають максимальних ре-
зультатів у віці 26–29 років, а 12 % стрибунів та 17 % 
стрибунок – у віці 30 і більше років (рис.1).

На рис. 1 (б) видно, що тривалість перебування у 
десятці найсильніших легкоатлетів світу для 34,5 % 
чоловіків та 20 % жінок становить до п’яти років, а 
34,5 % стрибунів та 43 % стрибунок входять до світо-
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Рис. 1. Кількість (%) легкоатлетів-стрибунів – призерів  Ігор Олімпіад 1988–2008 рр. – за показниками: 
а – вік досягнення максимального результату; б – тривалість перебування у десятці найсильніших 
спортсменів світу; в – вік останнього представництва в десятці найсильніших спортсменів світу;
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а –          до 25;         26–29;          30 і більше років;

б –         до 5;            6–9;              10 і більше років;

в –         до 29;          30–32;          33 і більше років;

Ч – чоловіки;   Ж – жінки

вої еліти протягом 6–9 років. Цікавим є той факт, що 
31 % чоловіків та 37 % жінок виступають на світо-
вому рівні більше 10 років. При цьому, майже у по-
ловини легкоатлетів-стрибунів вік останнього пред-
ставництва в десятці найсильніших спортсменів світу 
становить понад 30 років (див. рис. 1, в).

Слід зазначити, що збільшення тривалості спор-
тивної кар'єри у легкоатлеток обумовлено професіо-
налізацією спорту, що навіть відкладає жіночі сімейні 
обов'язки на другий план [6].

У результаті дослідження динаміки спортивних 
результатів провідних легкоатлетів-стрибунів, призе-
рів  Ігор Олімпіад 1988–2008 років, виявлено, що се-
редня тривалість перебування в десятці найсильніших 
спортсменів світу становить 7,6–8,8 року як у чолові-
ків, так і у жінок (табл. 1).

Як видно з табл. 1, легкоатлети-стрибуни досяга-
ють найкращих результатів у 26–27 років. При цьому 
у жінок середні показники віку досягнення макси-
мальних результатів дещо більші, ніж у чоловіків і 

Таблиця 1
Вік досягнення максимального результату та характеристика  перебування у десятці найсильніших 

легкоатлетів-стрибунів світу – призерів  Ігор Олімпіад 1988–2008 рр. 

Стать Математичний
параметр

Вік досягнення 
максимального 

результату, років

Тривалість перебу-
вання у десятці 
найсильніших 
спортсменів 
світу, років

Вік останнього 
представництва в 

десятці найсильніших 
спортсменів світу, 

років

Чоловіки 
(n=49)

x 26,04 7,59 29,47
S 3,01 4,15 3,43
m 0,43 0,59 0,49

Жінки (n=35)
x 26,97 8,74 29,80
S 3,20 4,35 4,00
m 0,54 0,74 0,68

Примітка. Показники призерів Ігор Олімпіади 2008 року представлені не повністю тому, що переважна більшість 
спортсменів продовжують виступати на світовій арені
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Таблиця 2
Вікові особливості та динаміка спортивних результатів рекордсменів світу  

в стрибкових видах легкої атлетики

Спортсмен,
рік народження,

вид змагань

Вік досяг-
нення 

максималь-
ного

результату

Тривалість 
перебуван-
ня у десятці 

найсильніших 
спортсменів 
світу, років

Вікова динаміка спортивних результатів після 
досягнення максимального результату в період 

представництва в десятці найсильніших 
спортсменів світу

Вік,
 років

Спортивний результат, 
м; %  від максимального

Хав'єр Сотомайор
1967

Стрибок у висоту 26 18

27
28
29
30
31
32
34

2,42 (98,8) 
2,40 (98)

2,38 (97,1)
2.37 (96.7)
2.37 (96.7)
2.36 (96.3)
2.35 (95.9)

Джонатан Едвардс
1966

Потрійний стрибок 29 13

30
31
32
33
34
35
36
37

17,88 (97,8)
17,74 (97)
18,01(98,5)
17,52 (95,8)
17,71 (96,8)
17,92 (98)

17,86 (97,6)
17,61 (96,3)

Майк Пауелл
1963

Стрибок у довжину 28 10

29
30
31
32
33

8,64 (96,5)
8,70 (97,2)
8,58 (95,9)
8,52 (95,2)
8,39 (93,7)

Хайке Дрехслер*
1964

Стрибок у довжину 24,
28 22

26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
38

7,30 (97,6)
7,37 (98,5)
7,48 (100)
7,21 (96,4)
7,29 (97,5)
7,09 (94,8)
6,96 (93)

6,95 (92,9)
7,16 (95,7)
6,99 (93,5)
6,85 (91,6)

Стефка Костадинова
1965

Стрибок у висоту
22 14

23
26
27
28
29
30
31
32

2,07 (99)
2,03 (97,1)
2,05 (98,1)
2,05 (98,1)
2,00 (95,7)
2,01 (96,2)
2,05 (98,1)
2,02 (96,7)

Примітка. * – Хайке Дрехслер екс-рекордсменка світу
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становлять x = 26,97 року (S = 3,20).
Не дивно, що ці дані практично співпадають з по-

казниками вікових категорій переможців міжнарод-
них змагань. Так, середній вік призерів Ігор Олімпіад 
1992–2008 років у легкоатлетичних стрибках стано-
вив x = 26,77 року (S = 3,34) у чоловіків та x = 27,08 
року (S = 3,64) у жінок, що значно вище, ніж 15–20 
років потому (середній вік стрибунів-фіналістів Ігор 
1972–1980 років становив 22–24 роки).

Середній вік останнього представництва в десятці 
найсильніших спортсменів світу становить близько 
29,47 року (S=3,43) у чоловіків  та 29,8 року (S=4) у 
жінок.

Наочним прикладом збільшення етапу збереження 
вищої спортивної майстерності є довготривала кар'єра ре-
кордсменів світу в легкоатлетичних стрибках (табл. 2).

Із табл. 2 видно, що провідні стрибуни світу мо-
жуть виступати на високому рівні 10–20 і більше ро-
ків, при цьому переважна більшість з них, як свідчать 
дослідження, демонструють найкращі результати у 
віці ближче до 30 років, що цілком обґрунтовано і на 
біологічному рівні [9]. Рекордсмен світу Хав'єр Сото-
майор світовий рекорд встановив у 26 років, а Майк 
Пауелл і Джонатан Едвардс свої неперевершені ре-
зультати відповідно у 28 та 29 років. Цікавий той факт, 
що Хайке Дрехслер та Хав'єр Сотомайор увійшли до 
світової еліти у своїх дисциплінах ще у віці 17 років.

Таким чином, середня тривалість етапу збере-
ження вищої спортивної майстерності у провідних 
легкоатлетів-стрибунів у середньому 4–6 років, а в 
окремих випадках близько 10 років.

При цьому коливання спортивного результату 
легкоатлетів-стрибунів відбувається у межах близько 
2–4 % від найкращого досягнення. Найбільш опти-
мальним можна вважати зниження його до 3 % [4]. 
Пояснюється це в першу чергу феноменальністю по-
казаних спортивних результатів (світових рекордів) 
легкоатлетами-стрибунами, які дуже важко знову по-
вторити. Але навіть віковий показник не заважав цим 
спортсменам займати провідні позиції у своїх легко-
атлетичних дисциплінах. Прикладом є перемоги на 
Іграх ХХVІІ Олімпіади у Сіднеї Джонатана Едвардса 
у 34 та Хайке Дрехслер у 36 років.

Висновки.
На сучасному етапі розвитку стрибкових видів 

легкої атлетики спостерігається тенденція до збіль-
шення віку переможців найбільших світових змагань 

та досягнення ними максимальних результатів. Такі 
тенденції обумовлені не тільки зростаючою професі-
оналізацією легкої атлетики, але й збільшенням кон-
куренції на найбільших світових змаганнях, де, як 
свідчать дослідження, перемога дістається переважно 
досвідченим спортсменам, вік яких часто перевищує 
30 років і виходить за межі оптимального.

Вікові межі для легкоатлетів-стрибунів на етапі 
збереження вищої спортивної майстерності в серед-
ньому становлять близько 27–33 роки, тобто три-
валість етапу для більшості легкоатлетів стрибунів 
становить 5–6 років. Для легкоатлетів-стрибунів піс-
ля досягнення найкращих спортивних результатів ха-
рактерним є підтримання їх на колишньому високому 
рівні в межах 3 % ще протягом 3–4 років та в межах 
3–5 % максимального результату ще 2–3 роки. 

Перспективами подальших досліджень є систе-
матизація даних з підготовки видатних спортсме-
нів з метою удосконалення тренувального процесу 
легкоатлетів-стрибунів на етапі збереження вищої 
спортивної майстерності.
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Моделі організаційно-педагогічних умов  
фізичного виховання студентів I-IV курсів

Турчина Н.І.
Національний авіаційний університет

Анотації:
Представлені моделі 
організаційно-педагогічних умов 
фізичного виховання студентів 
I-IV курсів та здійснено аналіз 
проблем фізичного виховання 
студентів вузів, які стосуються 
організації та змісту навчального 
процесу, у відповідності до 
завдань професійно-прикладної 
фізичної підготовки і мотивації до 
фізичного вдосконалення молоді. 
Запропоновано основні вимоги 
до моделі фізичного виховання. 
Розроблено нову структуру 
кафедри фізичного виховання, яка 
включає її структурні підрозділи 
та уточнено завдання кожного 
структурного підрозділу.

Турчина Н.И. Модели организационно-
педагогических условий физического 
воспитания студентов I-IV курсов. В ста-
тье представлены модели организационно-
педагогических условий физического воспи-
тания студентов I-IV курсов и осуществлен 
анализ проблем физического воспитания 
студентов вузов, которые касаются органи-
зации и содержания учебного процесса, по 
отношению к задачам профессионально-
прикладной физической подготовки и моти-
вации к физическому совершенствованию 
молодежи. Предложены основные требо-
вания к модели физического воспитания. 
Разработано новую структуру кафедры фи-
зического воспитания, которая включает ее 
структурные подразделения и уточнены за-
дания каждого структурного подразделения.

Turchina N.I. Models of organizational-
pedagogical terms of physical edu-
cation of students of I-IV of courses. 
The article presents a model of organi-
zational-pedagogical conditions of physi-
cal education students I-IV courses and 
made an analysis of problems of physical 
education students, which relate to the or-
ganization and content of the educational 
process in relation to problems of profes-
sional-applied physical training and moti-
vation for physical perfection of youth. It 
is proposed the basic requirements for a 
model of physical education. It is devel-
oped a new structure of the Department 
of Physical Education, which includes its 
divisions and refined assignments of each 
structural unit.

Ключові слова:
студенти, фізичне виховання, 
моделі, різні курси навчання.

студенты, физическое воспитание, моде-
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students, physical education, models, dif-
ferent courses.

Вступ.1

У сучасному освітньо-педагогічному просторі, 
елементом якого виступає вузівська підготовка, фізич-
на культура декларується як навчальна дисципліна й 
важливий компонент гармонійного розвитку особис-
тості.

Проблемі гуманізації освіти присвячено багато пе-
дагогічних праць, в яких, зокрема, доведено, що гу-
манізація передбачає організацію процесу навчання 
на ґрунті суб’єктно-суб’єктного підходу і охоплює всі 
його структурні компоненти: мету, зміст, технологію.

Як слушно наголошують багато фахівців у галу-
зі фізичної культури, вся система має бути докорінно 
перебудована на основі принципів гуманістичної пе-
дагогіки та психології. Найважливішими із них є:

посилення уваги до особистості кожної людини як • 
до вищої соціальної цінності;
перетворення учня із об’єкта соціально-• 
педагогічного впливу педагога на суб’єкта активної 
творчої діяльності на основі розвитку внутрішніх 
мотивів до самовдосконалення та самовизначення;
демократизація у стосунках викладача та учнів;• 
формування в людини стійкої мотивації до досяг-• 
нення різнобічного й гармонійного розвитку тощо.

Вирішальну роль для формування саме ціннісного 
ставлення до фізичної культури та спорту відіграє «до-
бровільність вибору» (свободу вибору). Згідно думки 
авторів теорія цінності наштовхується на проблему 
свободи як ключову проблему. Цим пояснюється той 
факт, що у багатьох новітніх дослідженнях із оптимі-
зації фізичної культури, фізичного виховання та спор-
ту домінує думка про необхідність надавати учням 
можливість вільного самовизначення та вибору виду 
фізичної культури, засобів, методів і форм навчання 
відповідно до їх уподобань, потреб та мотивів [3 ,4].

Говорячи про свободу особистості в гуманістично-
му сенсі, не можна розуміти її як вседозволеність, адже 
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«вільна діяльність не вільна в абсолютному сенсі, вона 
інтегральна, має межі – біологічну та соціальну». Біо-
логічна межа свободи визначається законами природи, 
а соціальна – історично сформованою та прийнятою 
соціумом системою норм спілкування й поведінки, 
об’єктивними умовами, а також вимогами тієї макро-
системи, в рамках якої функціонує субсистема.

Таким чином, визнання за особистістю права на 
вільний вибір виду спорту, урахування індивідуаль-
них інтересів поєднується з необхідністю враховува-
ти реальні умови функціонування системи масового 
спорту. У зв’язку з цим, на нашу думку, у теорію і 
практику масового спорту, що реалізовуються у вузах 
інженерного профілю, доцільно запровадити градацію 
видів спорту та вправ. Остання мала б методологічно 
ґрунтуватися на діалектичних категоріях «загальне», 
«особливе», «одиничне», а також враховувати не тіль-
ки потреби майбутньої професійної діяльності, але й 
інтереси особистості.

Дослідження виконувались в рамках теми зведе-
ного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту 
на 2006-2010 р.р. 3.1.2. “Науково-методичні засади 
удосконалення викладання дисципліни «Теорія і ме-
тодика фізичного виховання»” (номер держреєстрації 
0106U010782).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: обґрунтувати і розробити мо-

делі організаційно-педагогічних умов фізичного ви-
ховання студентів I-IV курсів для підвищення ефек-
тивності навчального процесу.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, 
анкетування, педагогічне тестування, моделювання, 
математичної статистики.

Методологічним підходом до виділення основних 
етапів спортивно-масової роботи та обґрунтування її 
змісту є їх визначення за ступенем регламентованості 
фізкультурної діяльності. Цей підхід передбачає виді-
лення двох етапів:
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жорсткої регламентації (I-IІ курси);• 
часткової регламентації (IІІ-IV курсів).• 

На І-му етапі доцільне перевантаження видів спор-
ту та вправ, які характеризуються категоріями «за-
гальне» і «особливе». При цьому основне значення 
має такий компонент педагогічного процесу, як на-
вчання з акцентом на змістовому навантаженні видів 
спорту та вправ. У такий спосіб, на нашу думку, ство-
рюються передумови для вільного вибору, формуван-
ня ціннісного ставлення, реалізації ціннісних орієнта-
цій. Стосунки за віссю «викладач – студент» мають 
здебільшого суб’єкт-об’єктний характер. Особливість 
цього етапу навчання – у поєднанні занять із фізично-
го виховання та факультативних занять.

На ІІ етапі, очевидно, повинні превалювати види 
спорту та вправи, які належать до категорії «одинич-
не». При цьому співвідношення категорій «загальне», 
«особливе», «одиничне» демонструє діалектичний 
взаємозв’язок. Стосунки за віссю «викладач – сту-
дент» мають здебільшого суб’єкт-суб’єктний харак-
тер. Основні зусилля викладача мають бути зосеред-
жені на подальшому розкритті змісту та значення 
видів спорту для майбутньої професійної діяльності 
загалом і кожного студента зокрема, на формуванні 
самостійності студентів в організації та проведенні 
фізкультурної діяльності.

Результати констатуючого експерименту, аналіз і 
узагальнення пропозицій з вдосконалення фізичного 
виховання студентів вузів технічного профілю були 
взяті за основу обґрунтувань і розробки організацій-
ної моделі фізичного виховання, яка вирішувала б не 
тільки завдання з підготовки до майбутньої професій-
ної діяльності, але й задовольняла б бажання студен-
тів займатися фізичними вправами та спортом, спри-
яла б зміцненню здоров'я, фізичної підготовленості й 
розвивала б фізичну культуру студентів.

В якості основних вимог до моделі фізичного ви-
ховання при її розробці були положені наступні:

передбачати організацію фізичного виховання й • 
спортивно-масової роботи в наступних напрямках: 
режим навчання, поза навчальний час, вихідні й ка-
нікули;
включати найоптимальніші для студентів варіан-• 
ти заохочення до занять фізичними вправами та 
спортивно-масовою роботою;
задовольняти мотиваційні інтереси студентів;• 
забезпечувати оптимальний режим рухової актив-• 
ності студентів.

Для вирішення цих вимог було розроблено нову 
структуру кафедри фізичного виховання, яка включає 
її структурні підрозділи. Також були уточнені завдан-
ня кожного структурного підрозділу.

Кафедра фізичного виховання (КФВ) повинна за-
безпечувати ефективний навчально-виховний процес 
на навчальних і факультативних заняттях, організо-
вувати і проводити фізкультурні заходи в режимі уч-
бового дня, виховну роботу зі студентами, навчально-
методичну й науково-дослідну роботу. Сумісно зі 
спортивними клубами готувати й атестувати інструк-
торів і судій з видів спорту, проводити агітаційну, по-

яснювальну, масову, фізкультурно-оздоровчу, в тому 
числі і професійно-спрямовану роботу, організовувати 
спортивні змагання та інші спортивні масові заходи.

Навчальний спортивно-оздоровчий центр (НСОЦ) 
на підставі вивчення професіографії діяльності фа-
хівців, яких готує вуз, мотивації до занять фізичними 
вправами та спортом організує і спрямовує діяльність 
спортивних секцій з видів спорту найоптимальніше 
розвиваючи професійно важливі психофізіологічні 
якості й задовольняючи мотиваційні запити студентів.

Головним завданням навчального спортивно-
оздоровчого центру є створення організаційних і 
матеріально-технічних умов, які дозволяли б студен-
там, не виконуючих залікові вимоги з фізичного ви-
ховання, контрольних нормативів для занять в секціях 
ФСЦ, підвищити свій рівень фізичної і спортивної 
підготовленості на додаткових заняттях в позауроч-
ний час. Для цього в НСОЦ організовуються заняття 
з різних видів спорту. Ця форма занять повинна до-
зволяти студентам за особистим вибором займатися 
в одній із спортивних секцій: гандболу, баскетболу, 
професійно-прикладної фізичної підготовки, настіль-
ного тенісу, шейпінгу, аеробіки, атлетичної гімнасти-
ки тощо два рази на тиждень по 1 – 1,5 годині. Викла-
дачі кафедри фізичного виховання й НСОЦ повинні 
надавати індивідуальні рекомендації студентам з ви-
бору виду спорту для занять.

Студенти, котрі досягали в процесі заняття в цих 
секціях найкращих результатів, відбираються для 
занять в клубі ФСЦ з видів спорту, в збірні команди 
факультетів і університету. Відповідальність за ор-
ганізацію і проведення занять з видів спорту несуть 
викладачі й тренера кафедри фізичного виховання, 
ФСЦ, НСОЦ (рис. 1).

Результати дослідження взаємозв’язку фізичної 
підготовленості, розвитку професійно важливих якос-
тей, показників здоров’я, вимог професійної діяль-
ності дозволили диференціювати цілі й завдання уч-
бових і позаучбових занять на різних етапах навчання, 
їх взаємозв’язок і взаємообумовленість.

На першому курсі навчання фізичне виховання 
повинно передбачати проведення занять у навчаль-
ний час з спрямованістю на загальну фізичну під-
готовку. Навчальний спортивно-оздоровчий центр і 
фізкультурно-спортивний центри повинні розвивати 
діяльність секцій за видами спорту. В секціях НСОЦ 
можуть займатися всі студенти, які бажають займа-
тися тим або іншим видом спорту, які пройшли спе-
ціалізований відбір. Вимоги з відбору в секції пред-
ставлені в додатку Д. Секції за видами спорту НСОЦ 
працюють в тісному зв’язку з відповідними клубами 
ФСЦ по відбору в клуби з видів спорту і збірні коман-
ди університету.

На другому курсі навчання студентам, які ма-
ють певну базову підготовку, що відповідає вимогам 
виду спорту, пропонується тренуватися певним ви-
дом спорту як в процесі обов’язкових занять так і під 
час інших організаційних форм. Для цього студентам 
необхідно пройти відбір, тобто успішно виконати 
контрольні вправи і нормативі з обраного виду спор-
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ту. Якщо студент не виконує контрольні нормативи, 
але бажає займатися певним видом спорту під час на-
вчальних занять, йому необхідно займатися в секціях 
навчального спортивно-оздоровчого центру (НСОЦ) в 
позанавчальний час, у вихідні дні, на канікулах, брати 
участь у спортивних заходах, тренуватися в секції з 
вибраного виду спорту за місцем проживання.

Для забезпечення оптимального обсягу рухової ак-
тивності фізичне виховання студентів вузів технічно-
го профілю повинно включати наступні організаційні 
форми:

Навчальна (обов’язкова) форма занять.1. 
Факультативні заняття.2. 
Фізичні вправи в режимі дня (ранкова фізична заряд-3. 
ка, фізкультурні паузи, додаткові учбові заняття).
Організаційні форми занять видами спорту.4. 
Організаційні форми занять фізичними вправами та 5. 
спортом у періоди екзаменаційних сесій і канікул.
Самостійні заняття фізичними вправами (додаткові 6. 
з викладачами і самостійно).
Масові спортивні заходи (масові спортивні заходи, 7. 
спортивні свята).
Заняття фізичними вправами та спортом у студент-8. 
ських таборах (УФЗ, секції з видів спорту, туристич-
ні походи, спортивні змагання).

У рамках кожної організаційної форми фізичного 
виховання повинно плануватися певний зміст занять. 
Його спрямованість, а також підбір вправ повинні від-
повідати завданням загальної і професійно-прикладної 
фізичної підготовки:

Викладачі кафедри фізичного виховання повинні 
давати студентам консультації щодо планування осо-
бистої фізичної підготовки й особливостям підготовки 
до участі в різних фізкультурно-спортивних заходах; 
по плануванню самостійних занять для підвищення 
фізичної підготовленості і укріпленню здоров’я.

У вихідні дні та на канікулах викладам кафедри 
фізичного виховання та НСОЦ необхідно проводити 
тренування й змагання з ігрових видів спорту, легкої 

атлетики та інших видів спорту, на яких студенти по-
винні підвищувати свою спортивну майстерність і фі-
зичну підготовленість.

До спортивно-масової роботи під час сесії і кані-
кул необхідно віднести самостійні заняття студентами 
загальною фізичною підготовкою, улюбленим видом 
спорту. Організація та проведення цих занять мають 
бути покладені на кафедру фізичного виховання, 
НСОЦ і ФСЦ.

На рис. 2 представлено приклад авторської моделі 
фізичного виховання і ППФП студентів вузів техніч-
ного профілю на І курсі.

Висновки.
 Досягнення мети навчальної дисципліни «фізич-

на культура (фізична підготовка) – це формування 
фізичної культури особистості, уможливлене струк-
турою людської діяльності у єдності чотирьох її ви-
дів: перетворювального, пізнавального, ціннісно-
орієнтаційного, комунікативного.

 Ці види взаємодіють, взаємодоповнюють і вза-
ємообумовлюють один одного у педагогічному про-
цесі, реалізуючись як навчання, освіта та виховання 
на основі комунікації та спілкування.

 Іншим формам організації фізичної культури 
(фізичної підготовки) у вузі – навчальним заняттям і 
спортивно-масовій роботі – об'єктивно властива праг-
матична функція. Якщо для навчальних занять ви-
значальною є функція передавання знань і умінь, то 
для спортивно-масової роботи пріоритетна ціннісно-
орієнтаційна або виховна функція.

Для забезпечення інтересів як майбутньої про-
фесійної діяльності, так і окремої особистості, необ-
хідна диференціація видів спорту та вправ на основі 
категорій «загальне», «одиничне», «особливе».

Для оптимізації управління процесом фізичного 
виховання студентів і педагогічної діяльності загалом 
доцільне запровадження етапів жорсткої та часткової 
регламентації.

Рис. 1. Організаційна структура фізичної підготовки студентів у навчальному спортивно-
оздоровчому і фізкультурно-спортивному центрах

Учбові заняття, заняття у секціях, 
підвищення рівня фізичної 

підготовленості, тестування, 
відбір до ФСЦ

Секційні заняття за видами 
спорту

Навчальні заняття за видами 
спорту

НСОЦ   

ФСЦ   
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Рис. 2. Модель структури фізичного виховання студентів І курсу
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Взаємозв’язок пріоритетних рис особистості  
з рівнем мотивації школярів до спеціально організованої  

рухової активності, в залежності від типу навчального закладу
Федоренко Є.О.

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Анотації:
Розглянуто та проаналізовано 
вплив особливостей навчально-
організаційного на формування 
пріоритетних рис особистості 
та рівня мотивації учнів до 
спеціально організованої рухової 
активності. В експерименті при-
ймали участь 101 старшоклас-
ники. В дослідженні використані 
дані анкетного опитування, 
в якому учнями визначалися 
пріоритетні риси особистості та 
пріоритети під час проведення 
дозвілля. Встановлено наявність 
зв’язків між рівнем мотивації до 
спеціально організованої рухової 
активності та рисами особистості, 
які учні старших класів визна-
чають пріоритетними. Доведе-
но, що на взаємозв’язок рис 
особистості з рівнем мотивації до 
занять руховою активністю впли-
вають відмінності в організації 
навчально-виховного процесу на-
вчального закладу. 

Федоренко Е.О. Взаимосвязь приоритет-
ных черт личности с уровнем мотивации 
школьников к специально организо-
ванной двигательной активности, в за-
висимости от типа учебного заведения. 
Рассмотрено и проанализировано влияние 
особенностей учебно-организационного 
процесса на формирование приоритетных 
черт личности и уровня мотивации учащих-
ся к специально организованной двигатель-
ной активности. В эксперименте принимали 
участие 101 старшеклассников. В иссле-
довании использованы данные анкетного 
опроса, в котором учениками определялись 
приоритетные черты личности и приоритеты 
во время проведения досуга. Определено 
наличие связей между уровнем мотивации 
к специально организованной двигательной 
активности и чертами личности, которые уча-
щиеся старших классов определяют приори-
тетными. Доказано, что на взаимосвязь черт 
личности с уровнем мотивации к занятиям 
двигательной активностью влияют отличия 
в организации учебно-воспитательного про-
цесса учебного заведения.

Fedorenko E.O. Correlation of priority 
lines of personality with the level of mo-
tivation of schoolboys to the specially 
organized motive activity, depending 
on the type of educational establish-
ment. Considered and analysed influenc-
ing of features educational-organizational 
process on forming of priority lines of per-
sonality and level of motivation student to 
the specially organized motive activity. In 
experiment took part 101 senior pupils. 
Information of the questionnaire question-
ing in which students were determine the 
priority lines of personality and priorities 
during conducting of leisure is utillized in 
research. The presence of connections is 
certain between the level of motivation to 
the specially organized motive activity and 
lines personalities which student senior 
classes determine priority. It is proved that 
on intercommunication of lines of personal-
ity with the level of motivation to employ-
ments differences influence motive activity 
in organization of educational process of 
educational establishment.

Ключові слова:
мотивація, старшокласники, 
взаємозв’язок, риси, особис-
тість.

мотивация, старшеклассники, взаимос-
вязь, черты, личность.

motivation, high school, relationship, char-
acter, personality.

Вступ.1

Вивчення проблем формування фізичної активнос-
ті школярів з врахуванням особливостей їх психічно-
го і фізичного стану займає одне із важливих місць 
в об'єктивізації змісту процесу фізкультурної освіти 
підростаючого покоління. Досліджувані аспекти 
тісно пов'язані з проблемами виховання здорового 
способу життя, який включає у собі такі компоненти: 
режим навчання, організація вільного часу, гігієну, 
звичне харчування, шкідливі звички і фізичну актив-
ність [1,2].

Одним зі шляхів підвищення ефективності систе-
ми фізкультурного навчання, фізкультурно-оздоровчої 
діяльності школярів є формування повноцінної моти-
вації до занять [2].

Дослідження свідчать, що потреби, мотиви та ін-
тереси в галузі фізичного виховання мають свої вікові 
особливості і пов’язані з психологічним розвитком, 
соціальним формуванням особистості, темперамен-
том, соціально-економічними умовами життя кон-
кретної сім’ї [3].

Риси особистості – це стійкі психічні властивос-
ті, що характеризують здатність індивіда на певні 
об`єктивні впливи закономірно відповідати адекват-
ними психічними діями. Головна ознака рис особис-
тості – закономірний і систематичний прояв відповід-
них психічних властивостей у різних видах діяльності 
та ситуаціях [3,6].

Тому, актуальним буде визначення взаємозв’язку 
пріоритетних рис особистості з рівнем мотивації стар-
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шокласників до спеціально організованої рухової ак-
тивності в залежності від типу навчального закладу.

Формування особистості — процес соціального 
розвитку людини, становлення її як суб’єкта діяль-
ності, члена суспільства, громадянина.

Відбувається цей процес завдяки засвоєнню гума-
нітарних дисциплін, виховному впливу сім’ї, школи, 
суспільства, взаємодії з мистецькими явищами, здат-
ності людини пристосовуватися до зовнішнього ото-
чення, участі у громадському житті, свідомій її під-
готовці до самостійного дорослого життя [3,5]. 

Цілеспрямоване формування особистості здійсню-
ється в соціальній системі шляхом виховання [4] .

Визначальні риси особистості – неповторні фі-
зичні якості, психічні процеси, темперамент, риси 
характеру, здібності, її потреби, інтереси.Вони позна-
чаються на її пізнавальній діяльності, навчанні, праці, 
вчинках, ставленні до себе, взаєминах з іншими.

Як було зазначено вище, на формування та станов-
лення рис особистості впливає низка чинників, одним 
з найбільш пріоритетних виступає школа. На сьогодні 
кожний навчальний заклад характеризується власною 
особливістю побудови навчально-виховального про-
цесу, в залежності від своїх пріоритетних завдань та 
типу навчального закладу [5,6]. 

Робота виконана відповідно до Зведеного плану 
науково-дослідної роботи на 2011-2015 роки за на-
прямом 3.1 «Вдосконалення програмно-нормативних 
засад фізичного виховання в навчальних закладах» 
номер державної реєстрації 0111U001713.



проблеми фізичного виховання і спорту   № 5  / 2011

95

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначити взаємозв’язок прі-

оритетних рис особистості з рівнем мотивації старшо-
класників до спеціально організованої рухової актив-
ності в залежності від типу навчального закладу. 

Задачі дослідження: 
1. Визначити взаємозв’язки між пріоритетними риса-

ми особистості та рівнем мотивації до спеціально 
організованої рухової активності учнів старших 
класів. 

2. Вивчити та проаналізувати вплив особливостей 
навчально-виховного процесу навчального закла-
ду на формування пріоритетних рис особистості та 
рівня мотивації учнів старших класів до спеціально 
організованої рухової активності.
Методи дослідження: теоретичний  аналіз  та  уза-

гальнення літературних джерел; анкетування; методи ма-
тематичної статистики (метод кореляційного аналізу).

Організація дослідження. Дослідження проводи-
лося на базі середньої загальноосвітньої школи №118, 
гімназії №3 та середньої загальноосвітньої школи 
№75 м.Дніпропетровська.

В експерименті приймали участь 101 старшоклас-
ники (учні середньої загальноосвітньої школи №118: 
16 – юнаків, 17 – дівчат; учні гімназії №3(школа з під-
вищеним розумовим навантаженням): 17 – юнаків, 17 
– дівчат; учні спецкласів СЗОШ №75 (спеціалізація 
баскетбол): 17 – юнаків, 17 – дівчат.

Результати дослідження. 
Нами було проведене анкетування „Визначення 

мотивів та інтересів старшокласників у галузі фізич-
ної культури і спорту”, в якому учням було запропо-
новано розставити за рейтингом риси особистості, які 
вони найбільше цінують в людях. Запропонованих 
рис особистості було представлено 13, серед яких: 
гарна зовнішність; товариськість та комунікабель-
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Рис. 1 Взаємозв’язок риси особистості «вміння підкорити собі інших» з рівнем мотивації до 
спеціально організованої рухової активності хлопців СЗОШ №118

Рис. 2 Взаємозв’язок риси особистості «вміння досягти мети будь-якими засобами» з 
рівнем мотивації до спеціально організованої рухової активності хлопців СЗОШ №118
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ність; інтелігентність, широке коло інтересів; гарний 
одяг; вміння себе поводити на людях; фізична сила; 
вміння досягти мети будь-якими засобами; безкомп-
ромісність; жорстокість та безапеляційність; вміння 
підкорити собі інших; лагідність та здібність міняти 
свою точку зору; та безцеремонність; оптимістичність 
та виваженість. В цьому ж анкетуванні учням було за-
пропоновано визначити пріоритети під час проведен-
ня дозвілля. Рейтингове місце занять фізичною куль-
турою та спортом учнів і визначає рівень мотивації 
старшокласників до спеціально організованої рухової 
активності. 

Використовуючи кореляційний математичний 
аналіз, в дослідженнях було визначено взаємозв’язок 
пріоритетних рис особистості з рівнем мотивації шко-
лярів до спеціально організованої рухової активності. 
Факторними ознаками виступають 13 пріоритетних 
рис особистості. Для виконання кореляційного ана-
лізу були обрані лише результати учнів, в яких від-
значався високий результат рівня мотивації до занять 
фізичною культурою та спортом (заняття фізичною 
культурою та спортом займають пріоритетні місця під 
час визначення старшокласниками свого дозвілля). 
Було розраховано парні коефіцієнти кореляції кожної 
риси особистості з рівнем мотивації до спеціально 
організованої рухової активності, побудовано крапко-

ві гістограми по кожній факторній ознаці, проведено 
лінію тренда, та отримано коефіцієнт кореляції. Для 
прикладу приводимо графік взаємозв’язку риси осо-
бистості «вміння підкорити собі інших» з рівнем мо-
тивації до спеціально організованої рухової активнос-
ті хлопців СЗОШ №118 (Рис. 1). Також побудовано 
гістограми розподілу, які свідчать про те, що вибірки 
підпорядковуються законам нормального розподілу. 

Як видно з графіку, простежується чіткий 
взаємозв’язок між факторною та результативною 
ознаками, отриманий коефіцієнт кореляції є значимий 
на рівні α < 0,001. Для даного дослідження було про-
ведено лінійну лінію тренду. В іншому випадку, під 
час побудови крапкової гістограми для визначення 
взаємозв’язку між рисою особистості «вміння досяг-
ти мети будь-якими засобами» та рівнем мотивації до 
спеціально організованої рухової активності хлопців 
СЗОШ №118, проводилася поліноміальна лінія трен-
ду і визначено коефіцієнт кореляції r = 0,82 (Рис. 2). 

Результати взаємозв’язку пріоритетних рис осо-
бистості з рівнем мотивації старшокласників до спе-
ціально організованої рухової активності представле-
ні в таблиці 1

Аналізуючи взаємозв’язок рис особистості, які 
учні старших класів найбільше цінують в людях з 
рівнем мотивації до спеціально організованої рухової 

Таблиця 1 
Взаємозв’язок пріоритетних рис особистості з рівнем мотивації старшокласників до спеціально 

організованої рухової активності, r

Риси особистості

Значення коефіцієнта кореляції, r

СЗОШ №118 Гімназія №3 СЗОШ №75
(спецкласи)

хлопці
n=16

дівчата
n=17

хлопці
n=17

дівчата
n=17

хлопці
n=17

дівчата
n=17

Гарну зовнішність 0,04 0,11 -0,82** 0,33 0,09 -0,1
Товариськість, 
комунікабельність -0,55* -0,05 -0,26 -0,4' 0,05 0,91**

Інтелігентність, широке коло 
інтересів 0,21 0,83** -0,17 -0,88** -0,9** 0,21

Гарний одяг 0,84** 0,18 -0,86** 0,83** 0,84** 0,13
Вміння себе поводити на 
людях 0,82** 0,16 -0,18 0,06 0,08 0,72**

Фізичну силу -0,14 -0,15 -0,18 0,3 -0,13 0,13
Вміння досягти мети будь-
якими засобами 0,81** -0,87** 0,06 -0,39' -0,65* -0,79**

Безкомпромісність 0,10 -0,18 -0,06 0,08 0,86** -0,55*
Жорстокість та 
безапеляційність 0,17 0,01 0,9** 0,09 0,19 -0,06

Вміння підкорити собі інших 0,81** 0,73** 0,12 0,91** 0,88** -0,29
Лагідність та здібність 
міняти свою точку зору 0,20 0,03 -0,17 -0,87** -0,37' 0,1

Авантюризм та 
безцеремонність -0,83** -0,3 0,83** 0,14 -0,14 0,82**

Оптимістичність та 
виваженість 0,22 -0,25 0,84** 0,09 -0,28 -0,47*

‘ – значимий взаємозв’язок на рівні α < 0,05 (r = 0,349);
* – значимий взаємозв’язок на рівні α < 0,01 (r = 0,449);
** – значимий взаємозв’язок на рівні α < 0,001 (r = 0,664).
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активності, вдалося з’ясувати, що серед хлопців 
СЗОШ №118 в учнів високим рівнем мотивації 
спостерігається значимий взаємозв’язок з такими 
рисами особистості як гарний одяг; вміння поводити 
себе на людях; вміння досягти мети будь-якими 
засобами; вміння підкорити собі інших. Та зворотній 
значимий взаємозв’язок з такими рисами особистості 
як товариськість та комунікабельність; авантюризм 
та безцеремонність. В дівчат СЗОШ №118 наявність 
значимого взаємозв’язку спостерігається з такими 
рисами особистості як інтелігентність, широке коло 
інтересів; вміння підкорити собі інших. Та зворотній 
взаємозв’язок з вмінням досягти мети будь-якими 
засобами. 

Спостерігається стійка тенденція, наявності 
зв’язків між рівнем мотивації до спеціально 
організованої рухової активності, як у хлопців, так і у 
дівчат з вмінням підкорити собі інших, тобто для учнів 
загальноосвітньої школи заняття спортом активно 
розвивають лідерські якості. Значимий взаємозв’язок 
спостерігається також з вмінням досягти мети будь-
якими засобами, проте в дівчат СЗОШ №118, на 
відміну від хлопців, взаємозв’язок зворотній. На 
нашу думку, такий результат свідчить про те, що 
заняття спортом сприяють розвитку наполегливості 
та цілеспрямованості в учнів старших класів, 
проте дівчата здатні відмовитися від поставленої 
мети, якщо засоби її досягнення не відповідають 
загальноприйнятим нормам. 

Дослідження показало існування взаємозв’язку 
таких рис особистості як жорстокість та 
безапеляційність; авантюризм та безцеремонність; 
оптимістичність та виваженість з рівнем мотивації 
хлопців гімназії №3 (школа з підвищеним розумовим 
навантаженням) до спеціально організованої рухової 
активності. Значимий зворотній зв’язок виявлено між 
рисами особистості: гарна зовнішність та гарний одяг 
з рівнем мотивації до занять фізичною культурою та 
спортом. В дівчат гімназії №3 в переважній більшості 
простежується зворотній зв’язок між ознаками: 
інтелігентність та широке коло інтересів; товариськість 
та комунікабельність; вміння досягти мети будь-
якими засобами; лагідність та здібність міняти свою 
точку зору. Прямий зв’язок спостерігається між двома 
факторними ознаками: вміння підкорити собі інших 
та гарний одяг. 

В учнів СЗОШ №75 (учні спецкласів спеціалізація 
баскетбол) як в хлопців, так і у дівчат існують зворотні 
взаємозв’язки між факторною ознакою вміння 
досягти мети будь-якими засобами та результативною 
ознакою, що свідчить про те, що для учнів-спортсменів 
вибір засобів досягнення мети є значущим. Прямий 
взаємозв’язок для хлопців та зворотній для дівчат 
СЗОШ №75 простежується між факторною ознакою 
безкомпромісність та результативною ознакою 
мотивація до спеціально організованої рухової 
активності. Такий результат свідчить про вимогливе 
ставлення хлопців до себе та оточення. Дівчата 
навпаки, схильні до передумов та компромісів. 

Висновки: 
Проведене дослідження дозволило виявити 1. 
наявність взаємозв’язку між пріоритетними рисами 
особистості та рівнем мотивації старшокласників 
до спеціально організованої рухової активності. 
Було встановлено, що на формування пріоритетних 
рис особистості учнів старших класів впливають 
особливості навчально-виховного процесу навчально-
го закладу.
Загальна тенденція в учнів усіх шкіл, це відсутність 2. 
взаємозв’язку між факторними ознаками «гар-
на зовнішність» та «фізична сила» та резуль-
тативною ознакою «мотивація до спеціально 
організованої рухової активності». Лише в хлопців 
гімназії №3 відзначено зворотній взаємозв’язок 
з гарною зовнішністю. Це свідчить про те, що в 
старшокласників з високим рівнем мотивації існує 
наявність настанов на більш високі цілі та резуль-
тати, ніж загально прийняте коригування фігури та 
підвищення фізичної підготовленості. Дослідження 
показало, що в сучасних школярів, з високим рівнем 
мотивації до занять фізичною культурою та спор-
том, паралельно формуються такі загальнолюдські 
якості, як цілеспрямованість, наполегливість, 
вимогливість до себе та оточення, бажання лідерства 
та схильність до виправданого ризику.

Подальші дослідження будуть присвячені 
проведенню регресійного аналізу та побудові 
прогнозних моделей взаємозв’язку пріоритетних 
рис особистості з рівнем мотивації до спеціально 
органзованої рухової активності учнів старших 
класів.
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Здоров’я студентів і роль фізичного виховання у його забезпеченні
Футорний C.М.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Проведено аналіз даних сучасної 
наукової літератури з проблеми 
формування здоров’я та основ 
здорового способу життя в процесі 
фізичного виховання студентів. 
Показано, що в останні роки 
існує необхідність кардинальної 
перебудови процесу фізичного 
виховання в навчальних закла-
дах, впровадження інноваційних 
підходів, технологій організації 
фізкультурно-оздоровчої роботи 
в системі навчання студентів. За-
значено, що одним з пріоритетних 
завдань системи фізичного вихо-
вання є формування у студентів 
знань і навичок здорового спосо-
бу життя, осмисленого ставлення 
до збереження свого здоров’я. 
Проте в даний час кількість 
ефективних інформаційно-
методичних систем, спрямованих 
на формування основ здорового 
способу життя та їх використан-
ня в системі фізичного вихован-
ня студентів дуже нечисленне 
і вимагає подальшої глибокої 
наукової розробки.

Футорный С.М. Здоровье студентов 
и роль физического воспитания в 
его обеспечении. Проведен анализ 
данных современной научной литера-
туры по проблеме формирования здо-
ровья и основ здорового образа жизни 
в процессе физического воспитания 
студентов. Показано, что в послед-
ние годы существует необходимость 
кардинальной перестройки процесса 
физического воспитания в учебных за-
ведениях, внедрение инновационных 
подходов, технологий организации 
физкультурно-оздоровительной рабо-
ты в системе обучения студентам. Ука-
зано, что одной из приоритетных задач 
системы физического воспитания явля-
ется формирования у студентов знаний 
и навыков здорового образа жизни, 
осмысленного отношения к сохране-
нию своего здоровья. Тем не менее, в 
данное время количество эффектив-
ных информационно-методических 
систем, направленных на формирова-
ние основ здорового образа жизни и их 
использование в системе физического 
воспитание студентов немногочислен-
ны и требует дальнейшей глубокой на-
учной разработки.

Futornyі S.М. Health of students and the 
role of physical education in its provision. 
The paper analyzes the data of modern 
scientific literature on the formation of health 
and the foundations of physical fitness in the 
process of physical education students. A 
college education – is an important stage in 
the formation of a future specialist of the new 
formation. Big role in an integrated system 
of educational process belongs to physical 
education. Physical education is one of the most 
important factors in forming, maintaining and 
strengthening the health of students. Its aim – 
to promote harmonious development of training 
highly qualified specialists. In recent years, 
there is a need for drastic restructuring process 
of physical education in schools, introduction of 
innovative approaches and technologies on the 
organization of sports and recreation activities 
in the education of students. One priority of 
physical education is to develop students’ 
knowledge and skills of physical fitness, 
meaningful relationship to the preservation of 
his health. However, at present the number 
of effective information and learning systems 
designed to lay the groundwork for a physical 
fitness, and their use in the physical education 
of students is very sparse and requires further 
in-depth scientific development.
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Вступ. 1

Позиція міжнародного наукового співтовариства, 
багатьох державних і міжнародних організацій сто-
совно феномену людини та образу її життя базуєть-
ся на розумінні важливості самого здоров’я та без-
умовної актуальності проблеми виживання людства. 
До кінця XX-го століття міжнародне співтовариство 
та весь науковий світ поставили проблему здоров’я 
на вершину загальносвітових, глобальних проблем, 
від вирішення котрих залежить подальше існування 
людства [2, 16, 17].

Найперше з визначень здоров’я – визначення дав-
ньогрецького філософа Алкмеона – має своїх при-
хильників аж до сьогоднішнього дня: «здоров’я є 
гармонія протилежно спрямованих сил». Давньорим-
ський філософ і мислитель Цицерон охарактеризував 
здоров’я як правильне співвідношення різних душев-
них станів [19]. 

Здоров’я людини, його формування, збереження і 
зміцнення виступають центральною проблемою фак-
тично всіх країн світу. Стратегія збереження здоров’я 
людини знаходиться під пильною увагою Організації 
Об'єднаних Націй (ООН) та її спеціалізованої устано-
ви – Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 
– і відображена в таких документах як «Всесвітня Де-
кларація з охорони здоров’я» [7], «Здоров’я-21. Осно-
ви політики досягнення здоров'я для всіх у Європей-
ському регіоні ВООЗ»[9].

Здоров’я нації в наш час розглядається як показ-
ник цивілізованості країни, що відбиває соціально-
економічне становище суспільства. У зв’язку з цим 
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здоров’я населення України стало питанням націо-
нальної безпеки. На думку М.М. Булатової [3] однієї з 
найважливих проблем сьогодення є проблема здоров’я 
та фізичного потенціалу населення країни, особливо 
тієї її частини, яка відноситься до працездатної. 

У Міжгалузевій програмі «Здоров’я нації» на 
2002-2011 роки визначені цілі та завдання збереження 
здоров’я населення України, які відповідають страте-
гіям ВООЗ та спрямовані на інтегративну діяльність 
всіх інститутів, державних органів, організацій, уста-
нов сфери збереження здоров’я. У даній Програмі 
відзначається, що в Україні зростає рівень різних за-
хворювань, в першу чергу, таких як серцево-судинні, 
ракові захворюванні та цукровий діабет. Причиною 
такої тенденції є нерозвиненість у країні інфраструк-
тури та індустрії здоров’я, низький рівень фізичної 
активності, обмеженість пропаганди здорового спо-
собу життя.

Фізична культура – органічна частина загально-
людської культури, самостійний вид діяльності, зна-
чення якого у розвитку суспільства дуже різноманіт-
не. Вона надає певний вплив не тільки на різнобічне 
формування людини як особистості, але й на розви-
ток сімейних, виробничих і сучасних суспільних від-
носин. У суспільстві фізична культура представлена 
сукупністю духовних і матеріальних цінностей. До 
перших відносяться відповідна інформація, твори 
мистецтва, які вже створені та створюються, різно-
манітні види спорту, ігри, комплекси і системи фізич-
них вправ, які регулюють поведінку людини в процесі 
фізкультурно-спортивної діяльності. До других мож-
на віднести створені та й такі, що постійно удоскона-
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люються спортивні споруди, інвентар, екіпірування, 
спеціальне обладнання тощо [10]. 

На думку В.І. Ильініча [10] фізична культура – це 
частина загальної культури суспільства, спрямована 
на зміцнення та підвищення рівня здоров’я, всебічний 
розвиток фізичних здібностей народу та використан-
ня їх у суспільній практиці та повсякденному житті 
кожної людини. Активна рухова діяльність – одна з го-
ловних складових біологічного забезпечення життєді-
яльності організму людини (клітин, тканин, органів, 
фізіологічних систем). 

У своїй основі сучасна фізична культура має до-
цільну рухову діяльність у вигляді різноманітних фі-
зичних вправ, які сприяють біологічному розвитку 
молодого організму, що дозволяє формувати необхідні 
вміння та навички, розвивати фізичні здібності, опти-
мізувати стан здоров’я, психічну стійкість і, в цілому, 
забезпечувати високу працездатність протягом усього 
життя [10, 2, 12, 22]. 

Фізична культура і спорт у сучасному суспільстві є 
складними багатофункціональними явищами, які ви-
конують ряд важливих соціальних функцій: 

зміцнення здоров’я людей, сприяння відтворен-• 
ню здорового населення і збереженню генофонду 
країни; 
виховання всебічно і гармонійно розвиненої осо-• 
бистості з прагненням до досягнення її фізичної до-
сконалості; 
задоволення потреб суспільства в людях, фізично • 
підготовлених до сучасного виробництва; 
інтернаціональне виховання громадян країни, зміц-• 
нення єдності та згуртованості націй, дружби і 
співпраці між народами [10]. 

Робота виконується згідно Зведеного плану з 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культу-
ри і спорту на 2011-2015 р.р. 3.1. «Вдосконалення 
програмно-нормативних засад фізичного виховання у 
навчальних закладах».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – аналіз даних сучасної наукової лі-

тератури з проблеми формування здоров’я та основ 
здорового способу життя в процесі фізичного вихо-
вання студентів. 

Результати дослідження. 
Турбота щодо генофонду населення країни, збе-

реження і зміцнення здоров’я людини, підвищення 
рівня її фізичної підготовленості та працездатності, 
продовження творчої активності виступає однією з 
найважливіших і найактуальніших завдань сучасно-
го українського суспільства. Саме фізичне вихован-
ня майбутніх батьків, їх здоров’я та здоровий спосіб 
життя можуть забезпечити здоров’я генофонду країни 
[10]. У вирішенні цього завдання одну з провідних 
ролей відіграє фізичне виховання молоді. За допо-
могою спрямованого використання фізичних вправ, 
дотримання здорового способу життя можна змінюва-
ти цілий ряд показників фізичного розвитку, фізичну 
функціональну підготовленість. Оздоровча спрямо-
ваність фізичного виховання і масового спорту є за-
кономірністю їх функціонування. При цьому всебічне 

фізичне виховання студентів передбачає оптимальний 
розвиток усіх рухових якостей: сили, витривалос-
ті, швидкості (швидкісних можливостей), гнучкості, 
спритності (координації рухів) [1, 10, 12]. 

На думку Н.В. Москаленко [15-17], Т.Ю. Круцевич 
[11] однією з пріоритетних завдань системи фізичного 
виховання є формування у студентів знань і навичок 
здорового способу життя, осмисленого ставлення до 
збереження свого здоров’я. 

Згідно сучасних уявлень здоров’я вже не розгля-
дається як суто медична проблема. Комплекс медич-
них питань становить лише малу частину феномена 
здоров’я. Узагальнені дані багатьох досліджень [4, 
11] залежності здоров’я людини від різних детермі-
нант переконують, що стан системи охорони здоров’я 
обумовлює, в середньому, лише близько 10% всього 
комплексу впливів на організм, інші 90% припадають 
на екологію (близько 20%), спадковість (близько 20%) 
і найбільше – на умови і спосіб життя (рухова актив-
ність, збалансоване харчування, шкідливі звички, 
умови праці, відпочинку та інші) (майже 50%). 

Складовими здорового способу життя є: 
оптимальне співвідношення і чергування (режим) • 
праці та відпочинку;
раціональне харчування;  • 
оптимальна рухова активність;  • 
відмова від шкідливих звичок; • 
дотримання правил особистої гігієни та загартову-• 
вання; 
культура міжособистісних відносин [18, 21, 11].• 

Один з обов’язкових факторів здорового способу 
життя студентів – систематичне, відповідне статі, віку, 
стану здоров’я, використання фізичних навантажень. 
Вони являють собою поєднання різноманітних рухо-
вих дій, виконуваних у повсякденному житті, в орга-
нізованих і самостійних заняттях фізичними вправами 
і спортом, об’єднаних терміном «рухова активність» 
[10, 21, 11]. 

У великої кількості людей, зайнятих у сфері ін-
телектуальної праці рухова активність обмежена. Це 
властиво і студентам, у яких співвідношення дина-
мічного і статичного компонентів життєдіяльності 
становить за часом у період навчальної діяльності 1:3. 
За даними М.Я. Віленського [5], В. І. Ильінича [10] 
рухова активність загальної маси студентів у період 
навчальних занять (8 міс) становить, у середньому, 
8000-11000 кроків на добу, а в екзаменаційний період 
(2 міс) – 3000-4000 кроків. З цього видно, що рівень 
рухової активності студентів у період навчальних 
занять становить 50-65%, в період іспитів – 18-22% 
біологічної потреби. Взимку цей рівень знижується 
на 5-15% по відношенню до літнього періоду. У сту-
дентів, що відносяться до основної медичної групи 
рухова активність вище, ніж у студентів спеціальної 
медичної групи, в середньому, на 25-30%. 

Навчальні заняття з фізичного виховання не мо-
жуть повністю компенсувати загальний дефіцит рухо-
вої активності за тиждень. До того ж малорухливий 
спосіб життя у більшості студентів домінує і у вихідні 
дні, а руховий компонент становить менше 2% бюдже-
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ту вільного часу. Це свідчить про реально існуючий 
дефіцит фізичного навантаження протягом 10 міс на 
рік упродовж 5-6 років у студентів – молодих людей, 
чий природний фізичний розвиток ще не закінчився. 

Таким чином кожному студенту для нормального 
функціонування організму необхідне додаткове фі-
зичне навантаження, крім передбачених обов’язкових 
навчальних занять з фізичного виховання [10]. 

Оптимальним руховим режимом для студентів є 
такий режим, при якому рухова активність у чоловіка 
становить 8-12 годин на тиждень, у жінки – 6-10 го-
дин. При цьому на цілеспрямовані заняття фізични-
ми вправами бажано витрачати чоловікам не менше 
6-8 год, жінкам – 5-7 год. Решта часу доповнюється 
фізичною активністю в різних умовах побутової ді-
яльності. Важливий чинник оптимізації рухової ак-
тивності – самостійні заняття студентів фізичними 
вправами.

Л.М. Куликов та співавт. [13] пропонують наступ-
ну модель активного здоров’яформування студентів:

Реалізація цієї моделі передбачає: 
наявність здоров’яформуючого (здоровь’япідви-• 
щуючого) середовища стосовно умов життєдіяль-
ності і вимог сучасної освіти: матеріально-технічна 
база (в тому числі й для фізичного виховання); ра-
ціональна організація освітнього процесу (розклад, 
дотримання гігієнічних вимог, харчування, рекреа-
ційні заходи) в навчальних корпусах, гуртожитках, 
в сім’ї; кваліфіковане кадрове забезпечення (викла-
дачі, методисти-організатори) тощо; 
об’єднання різних видів і форм оздоровлення в • 
єдину й стійку функціональну систему, що забез-
печує «масований» вплив на основні компоненти 
здоров’я студентів; формування та реалізацію осо-
бистісних ціннісних орієнтацій, перехід від регу-

льованої діяльності до саморегуляції активного 
здоров’яформування; 
підвищення якості безперервної загальної фізкуль-• 
турної освіти, спрямованої на формування таких 
загальнолюдських цінностей, як фізичний, психіч-
ний і соціальний добробут, підвищення життєвих 
ресурсів людини, до числа найважливіших з яких 
відноситься здоров’я [13].

З даних позицій розробка та впроваджен-
ня інноваційних технологій активізації процесів 
здоров’яформування студентів стають все більш 
актуальною проблемою. У цьому плані заслуговує 
уваги безперервна загальна фізкультурна освіта, яка 
передбачає розвиток інтересу, формування умінь і на-
вичок та пов’язаних з ними спеціальних знань, що 
представляють собою основу для персоналізації ак-
тивного здоров’яформування. Актуалізація проблеми 
безперервної загальної фізкультурної освіти зумовле-
на, по-перше, наявністю серйозного протиріччя між 
накопиченим науково-теоретичним і технологічним 
потенціалом у сфері здорового способу життя та 
оптимізації рухової активності, з одного боку, і рів-
нем його освоєння окремими людьми – з іншого [12]. 
По-друге, система освіти у сфері фізичної культури і 
спорту багато в чому відірвана від практики роботи в 
різних освітніх установах в плані її оздоровчої спря-
мованості, тобто в кращому випадку, як показує прак-
тичний досвід, вона має на увазі, формування і розви-
ток рухових вмінь і навичок, якостей та здібностей. 
Акцентування уваги переважно на одному компоненті 
здорового способу життя – рухової активності – істот-
но мінімізує можливості як самого здорового способу 
життя, так і рухової активності. 

Сучасні тенденції інтенсифікації освітнього про-
цесу у вищій школі висувають високі вимоги до стану 

Програма

Об’єднання форм та видів активного здоров’яформування

Види активного здоров’яформування (фізичні й дихальні вправи,     
загартовувальні процедури, саморегуляція, харчування тощо)

 Форми активного здоров’яформування (навчальні та позанавчальні; спеціально організовані  
та самостійні; групові та індивідуальні; теоретичні, методичні та практичні)

Мотивація до здорового способу життя

Передумови активного здоров’яформування

Оцінка реального рівня здоров’я студентів

Визначення поняття «активне здоров’яформування»

Встановлення основних напрямів активного здоров’яформування

Виявлення ключових факторів та умов активного здоров’яформування
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здоров’я студентів, в основі якого знаходиться здоро-
вий спосіб життя, фізичне виховання [14, 1].

Подальший якісний розвиток суспільства передба-
чає усвідомлення величезної ролі освіти в утверджен-
ні самоцінності людської особистості, пріоритету 
загальнолюдських цінностей. У цьому зв’язку серед 
численних проблем сучасної педагогічної науки осо-
бливої актуальності набуває проблема формування та 
стійкого розвитку у студентів у процесі навчання фі-
зичної і спортивної культури, здорового способу жит-
тя [14, 1, 5].

Зміцнення та підтримку здоров’я студентів у ви-
щому навчальному закладі необхідно здійснювати на 
основі продуктивного вдосконалення освітнього про-
цесу з фізичного виховання з урахуванням сучасних 
вимог підготовки фахівців як носіїв і пропагандистів 
спортивної культури в майбутній професійній діяль-
ності та сімейному житті. Сучасна навчальна діяль-
ність носить інтенсивний характер підготовки фахів-
ців, що відповідає соціально-економічним вимогам 
суспільства і держави, які постійно змінюються, в той 
же час необхідно забезпечити розвиток особистості з 
урахуванням її запитів, здібностей, ціннісних орієнта-
цій, у тому числі і рухових здібностей як необхідної 
умови зміцнення і підтримки здоров’я, реалізації ін-
телектуального та фізичного потенціалу теперішньої 
та майбутньої професійно підготовленої молоді [20, 
16, 11].

Особливу роль у стимулюванні фізичного та ін-
телектуального потенціалу студентів набуває форму-
вання спортивної культури як сучасної субкультури 
розкриття та реалізації рухового потенціалу молоді в 
студентські роки [14, 1]. 

Включення у процес фізичного виховання студен-
тів у вищому навчальному закладі занять з видів спор-
ту буде сприяти формуванню у студентів культури за-
нять спортом (базова основа спортивної культури), 
реалізації індивідуальних рухових задатків і біологіч-
ної потреби в русі. 

У той же час у практиці вітчизняного фізично-
го виховання недостатньо розроблені та обґрунтовані 
організаційно-педагогічні підходи впровадження фізич-
ного виховання в навчальний процес студентів [20]. 

У процесі аналізу науково-дослідної та навчально-
методичної літератури з тематики дослідження вияв-
лено суперечності між: 

необхідністю інтенсифікації навчального праці у • 
вузі і недостатнім рівнем стану здоров’я студентів; 
необхідністю зміцнення та підтримки здоров’я сту-• 
дентів та недостатньою ефективністю діючого про-
цесу фізичного виховання у вищому навчальному 
закладі; 
необхідністю запровадження спортивної культури у • 
фізичне виховання як сучасної субкультури розкрит-
тя рухового потенціалу молоді в студентські роки, 
підвищення спортивної та фізичної підготовленос-
ті і недостатньою розробленістю організаційно-
педагогічних підходів її реалізації у вузі [8]. 

Сьогодні перед вищою школою ставиться вельми 
відповідальне завдання з оновлення та вдосконалення 

технологій освіти на базі створення і широкого впро-
вадження інноваційних високоефективних педагогіч-
них методів, узагальнення сучасних технологій та їх 
адаптації для освітніх систем з урахуванням проблем 
гуманізації вищої освіти. 

В даний час значимо посилюється процес інфор-
матизації вищої професійної освіти, в тому числі й 
з фізичної культури, адже саме сучасні технології 
дають реальну можливість значно підняти ефектив-
ність навчання у вищому навчальному закладі. Нако-
пичений до теперішнього часу досвід різних іннова-
цій у науці та практиці, великий внесок у навчальні 
технології вітчизняних та зарубіжних шкіл пред-
ставляють серйозну базу для узагальнення отрима-
них результатом та розробки на цій основі сучасних 
освітніх технологій [6].

Теорія і методика фізичного виховання останнім 
часом також отримала велику кількість наукових да-
них, присвячених питанню розробки та апробації но-
вих інформаційних технологій у системі фізичного 
виховання студентів [20]. Проте в даний час кількість 
ефективних інформаційно-методичних систем, спря-
мованих на формування здоров’я та основ здорового 
способу життя, їх використання в системі фізичного 
виховання студентів дуже нечисленне і вимагає гли-
бокої наукової розробки.

Висновки. 
Таким чином, аналіз даних сучасної наукової лі-

тератури з проблеми формування здоров’я та основ 
здорового способу життя в процесі фізичного вихо-
вання студентів вказує на необхідність кардинальної 
перебудови процесу фізичного виховання в навчаль-
них закладах, впровадження інноваційних підходів, 
технологій щодо організації фізкультурно-оздоровчої 
роботи в системі навчання студентів. 

Навчання у вузі – важливий етап формування осо-
бистості майбутнього фахівця нової формації. Вели-
ка роль у комплексній системі навчально-виховного 
процесу належить фізичному вихованню. Фізичне 
виховання є одним з найважливіших чинників форму-
вання, збереження і зміцнення здоров’я студентів, що 
сприяє підготовці гармонійно розвинених висококва-
ліфікованих фахівців. 

Одним з пріоритетних завдань системи фізичного 
виховання є формування у студентів знань і навичок 
здорового способу життя, осмисленого ставлення до 
збереження свого здоров’я. Проте в даний час кіль-
кість ефективних інформаційно-методичних систем, 
спрямованих на формування основ здорового способу 
життя та їх використання в системі фізичного вихо-
вання студентів дуже нечисленне і вимагає подальшої 
глибокої наукової розробки.

У зв’язку з цим у подальших дослідженнях стає 
актуальним і необхідним подальше всебічне вивчен-
ня ролі процесу фізичного виховання у забезпеченні 
здоров’я студентів та формуванні основ здорового 
способу життя, визначення шляхів удосконалення 
фізкультурно-оздоровчої роботи в процесі фізичного 
виховання студентів.
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Анатомо-фізіологічні параметри  
та оцінка фізичної підготовленості студентської молоді

Хотієнко С.В., Вовк А.В., Азанова-Фролова Т.Д.
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

Анотації:
Розглянуто анатомо-фізіологічні 
параметри студентської молоді. 
У дослідженні прийняло участь 
216 студентів, дана оцінка їх 
фізичного стану. Виявлено 
відхилення від норм у вазі та виз-
начено, які показники зросту та 
ваги найчастіше зустрічаються. 
Описано коефіцієнт кореляції між 
цими показниками. Порівняно 
фактичні та табличні дані ан-
тропометричних показників, 
описано індекс Руф'є. Ви-
явлено, задовільний стан 
здоров’я студентської молоді та 
недостатній рівень підготовки.

Хотиенко С.В., Вовк А.В., Азанова-Фролова 
Т.Д. Анатомо-физиологические параметры 
и оценка физической подготовки студен-
ческой молодежи. Рассмотрены анатомо-
физиологческие параметры студенческой 
молодежи. В исследовании приняло участие 
216 студентов. Была дана оценка уровню их 
физической подготовки. Определены откло-
нения от норм по весу, указаны наиболее ча-
сто встречающиеся показатели роста и веса. 
Описан коэффициент корреляции между 
этими показателями. Сравнены фактические 
и табличные данные антропометрических по-
казателей, описан индекс Руфье. Обнаружен 
удовлетворительный уровень состояния здо-
ровья и недостаточный уровень подготовки 
студенческой молодежи.

Hotienko S.V., Vovk A.V, Azanova-Frol-
ova T.D. The anatomic and physiologic 
parameters and evaluation of physical 
training of students. Anatomico-phys-
iological parameters of students were 
reviewed. 216 students took part in re-
search. The level of their physical training 
was assessed. Deviations from norms on 
weight are defined; most often meeting 
indicators of growth and weight are speci-
fied. The factor of correlation between 
these indicators was described. The fac-
tual and tabular data of anthropometric 
indicators was compared; the index of 
Rufe was described. Satisfactory level of 
health and insufficient level of preparation 
of students was disclosed.

Ключові слова:
анатомо-фізіологічні параме-
три, гіподинамія, фізична під-
готовленість, студентська 
молодь.

анатомо-физиологические параметры, ги-
подинамия, физическая подготовка, сту-
денческая молодежь.

anatomical and physiological parameters, 
lack of exercise, physical training youth.

Вступ.1

Важливим питання сьогодення являється здоров’я 
студентської молоді, його формування, збереження та 
зміцнення. Студенти – це майбутнє країни, від стану 
їхнього здоров’я залежить здоров’я всієї нації.

Складний характер протікання адаптаційних 
процесів у студентів начальних курсів до нових умов 
ВНЗ, суттєвими особливостями яких являються 
не тільки напружена розумова праця на фоні 
великого нервово-емоційного навантаження, а 
також гіподинамія, котра знижує розумову і фізичну 
працездатність і погіршує стан здоров’я, потребує до 
себе пильної  уваги [4].

Студенти – це найбільш динамічна громадська гру-
па, що знаходиться в періоді формування соціальної 
та функціональної зрілості. Але разом з тим, схильні 
до високого ризику  порушень у стані здоров’я [2].

Основною умовою благополуччя в майбутньому 
являється здоров’я. Від нього залежить повноцінне 
виконання навчальних функцій студентом і рівень пра-
цездатності в майбутньому. Як зацікавлена сторона, 
ВНЗ повинен виступати ініціатором та організатором 
цілеспрямованої, ефективної  роботи зі збереження, 
реабілітації та примноження здоров’я студентського 
контингенту [2].

За статистичними даними Міністерства освіти і 
науки України ми бачимо, що працездатність молоді, 
її фізична підготовка знаходяться на низькому рівні. 
Проведені у 1999–2000 навчальному році досліджен-
ня Східноукраїнським національним університетом 
ім. В. Даля, показали: 52,4 % студентів навчальних за-
кладів І і ІІ рівнів акредитації, склали державне тесту-
вання з фізкультури “погано” і “незадовільно”. Ті самі 
оцінки отримали студенти ІІІ і ІV рівнів акредитації 
(35,4 %) [8]. На сьогодні стан не покращився, а навіть 
погіршився.

© Хотієнко С.В., Вовк А.В., Азанова-Фролова Т.Д., 2011

Робота виконана за планом НДР Дніпропетровсько-
го національного університету ім. Олеся Гончара.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета цієї роботи: оцінка анатомо-фізіологічних 

показників та ступеня фізичної підготовки студентів 
віком 17–20 років ДНУ ім. Олеся Гончара.

Завданнями роботи є:
встановити рівень фізичної підготовки студентів;• 
визначити коефіцієнт кореляції між зростом і ва-• 
гою;
дослідити анатомо-фізіологічні показники та при-• 
чини відхилення їх від норми;
порівняти показники функціональних можливостей • 
та фізичного розвитку юнаків та дівчат.

Матеріал і методи. В даному дослідженні взяло 
участь 216 студентів із першого до третього курс ДНУ 
ім. Олеся Гончара. 

Ми визначали зріст, вагу та ЧСС. Використовував-
ся метод вимірювання людського зросту за допомогою 
шкали висот: досліджуваний стоїть під стіною, так 
щоб голова, плечі, спина та п’яти торкалися стіни. За 
допомогою лінійки, яка має бути перпендикулярною 
до тіла, робиться маркування. При вимірюванні ваги 
використовували терези. Взуття має бути зняте перед 
зважуванням. Студенту необхідно стояти прямо не 
згинаючись. Вимірювання ЧСС відбувалося за допо-
могою прикладання вказівного та середнього пальців 
до внутрішньої сторони зап’ястка, рахували кількість 
серцевих скорочень за 15 сек. 

Пробу Руф’є проводили за наступною схемою. Для 
початку рахували пульс у стані спокою за 15 секунд 
(Р1). Далі студенти виконували 30 присідань за 30 се-
кунд. Після закінчення присідань відразу ж рахували 
пульс за ті ж 15 секунд (Р2). Через 1–3 хвилини, після 
відпочинку, знову рахували пульс за 15 секунд (Р3). У 
результаті отримували 3 значення, які потім підрахо-
вувались за допомогою самого індексу [4].
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Розраховували коефіцієнт кореляції за формулою 
поданою Г. Ф. Лакіним [3]. 

Результати дослідження.
Була проведена робота з дослідження витривалос-

ті серцево-судинної системи студентів при фізичних 
навантаженнях: 108 дівчат та 108 хлопців. Для цього 
ми використали індекс Руф'є [4, 5].

Перший рівень (відмінний) – індекс < 0. Рівень фі-
зичної підготовки високий. Достатність функціональ-
них систем. Корекції не потрібно. Нажаль, студентів з 
цим рівнем підготовки не знайшлось.

Другий рівень (добрий) – індекс 0–5. Рівень фізичної 
підготовки вище середнього. Незначні навантаження 
функціональних систем. Адаптація та працездатність 
середні та вище середнього. Необхідна корекція окре-
мих систем. Відсоткова кількість за нашим досліджен-
ням в дівчат та хлопців співпадають – 1,9 %.

Третій рівень (задовільний) – індекс 5–10. Рівень 
фізичної підготовки задовільний. Функціональні сис-
теми працюють задовільно. Адаптація та працездат-
ність задовільні. Корекція: цілеспрямований вплив на 
всі системи. Активізація рухової активності. Мотива-
ція. За нашим дослідженням в цій категорії переважа-
ючими є дівчата (25 %), а хлопці (19,4 %).

Четвертий рівень (поганий) – індекс 10–15. Рі-
вень фізичної підготовки низький, зі зниженим рівнем 
функціональних систем. Низькі адаптація та працез-
датність. Можливі відхилення в фізичному розвитку. 
Корекція: цілеспрямований вплив на всі системи. 
Оздоровчі заходи, підвищення рухової активності. 
Мотивація. Нажаль, цей рівень є домінуючим, що по-
казує не втішні результати. У хлопців спостерігається 
невеликий відрив, в більшу сторону (44,4 %), ніж у 
дівчат (40,7 %).

П’ятий рівень (дуже поганий) – індекс > 15. Рівень 
фізичної підготовки дуже низький, із різко зниженими 
можливостями функціональних систем. Не дозволяє 
успішно адаптуватися до змін навколишнього серед-
овища. Часто зустрічаються відхилення в фізичному 
розвитку, захворювання. Низький рівень працездат-
ності, низькі показники стану серцево-судинної сис-
теми. Корекція: вплив на всі системи (м’язову, функ-
ціональну). Оздоровчі заходи. Підвищення рухової 
активності на заняттях фізичного виховання, само-
стійні заняття. Мотивація. В цьому рівні переважаючу 
відсоткову кількість мають хлопці (34,3 %). Дівчата 
мають менший рівень, але не на багато – 32,4 %.

Роздивившись ці данні звернемо увагу, що дівчата 
мають більш високий рівень витривалості серцево-
судинної системи. Таке твердження ми можемо зроби-
ти, бо в них «задовільний» рівень перевищує приблиз-
но в 0,8 разів, цей самий рівень у хлопців. А також 
«поганий» та «дуже поганий» рівень у дівчат менший 
на – 3,7 та 1,9 % відповідно.

Данні являються не втішними, бо домінуючими є: 
«поганий» та «дуже поганий» рівні. Тільки 1,9 % у ді-
вчат та хлопців знаходяться в хорошій фізичній фор-
мі, якій притаманна витривалість серцево-судинної 
системи при фізичних навантаженнях, рухова актив-
ність, висока працездатність.

Для взаємопов’язаних ознак, якими являється 
більшість показників фізичного розвитку, найбільш 
точні дані дає метод кореляції. Між зростом і вагою 
тіла у людини існує позитивний зв’язок: більш високі 
індивіди мають зазвичай і більшу вагу, ніж індивіди 
низького зросту. Однак і з цього правила є виключен-
ня, коли порівняно низькорослі індивіди виявляються 
тяжчими високорослих [3]. Ми визначили коефіцієнт 
кореляції, при p<0,05. У хлопців він становить +0,55, 
а у дівчат – +0,52.

Аналізуючи порівняльні графіки фактичної та та-
бличної ваги у хлопців (рис. 1) та дівчат (рис. 2), які 
приймали участь у дослідженні, виявлено наступні 
результати.

Лінія на графіку показує табличні норми відно-
шення зросту та ваги. Крапками представлені отрима-
ні данні за цими параметрами. Всі крапки, що знахо-
дяться над лінією вказують на наявність надлишкової 
ваги. А ті, що під лінією навпаки.

Серед цих показників, ми виділили студентів в 
надлишковою вагою, нормальною вагою (у межах 5 
% від табличних значень) та з недостачею ваги.

Нормальну вагу мають 23 % хлопців та 23 % ді-
вчат. Тобто 1/4 досліджених мають майже ідеальну 
статуру.

Зробивши підрахунки, ми виявили, що 12% дівчат 
і 15% хлопців мають надлишок ваги. Це викликане 
нерівноцінним розподілом активності та відпочинку, 
недостатніми фізичними навантаженнями, порушени-
ми процесами обміну речовин, деякими шкідливими 
звичками, хворобами та інше. 

Надлишок ваги – проблема сьогодення, якою пере-
ймається й молодь. При ожирінні зростає ризик хро-
нічних захворювань ендокринної, серцево-судинної 
системи, порушення обміну речовин, респіратор-
ні хвороби. Зареєстровано багато випадків ранньої 
смертності. Все це впливає на благополуччя нашої 
нації. Для рішення проблеми надлишкової ваги, не-
обхідно дотримуватися порад дієтологів, займатися 
спортом і вести активний спосіб життя. Не забуваючи 
про особливості стану здоров'я.

Не зважаючи, на сказане вище гостро стоїть пи-
тання нестачі ваги в молоді. Близько 65% дівчат і 
62% хлопців мають нестачу ваги. Причина цієї про-
блеми перш за все недостатність поживних речовин, 
вітамінів, несистематизований прийом їжі, і як на-
слідок порушення обміну речовин. Недостатність фі-
зичних навантажень призводять до зниження тонусу 
та маси м’язів. Другорядними причинами зниженої 
ваги можуть бути: гельмінтози, порушення санітарно-
гігієнічних норм умов проживання; порушення гор-
монального фону, тобто підвищена секреція  гормонів 
щитовидної залози (гіпертеріоз).

Нестача ваги у дівчат має соціальний характер. 
Прагнення до «модельних» параметрів фігури штов-
хає на шлях екстремальних дієт, що призводить до 
анорексії (захворювання, що характеризується кри-
тичним зниженням маси тіла, часто небезпечним 
для життя; втратою апетиту). Цей розлад харчуван-
ня, може мати різне походження (ендокринологічне, 
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Таблиця 1
Рівні фізичної підготовки за індекс Руф’є

Рівні фізичної підготовки Дівчата, % Хлопці, %

Відмінний 0 0

Добрий 1,9 1,9

Задовільний 25 19,4

Поганий 40,7 44,4

Дуже поганий 32,4 34,3

Рис. 2. Графік ваги та зросту дівчат

Рис. 1. Графік ваги та зросту хлопців
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психологічно-психіатричне, терапевтичне). В основі 
знаходиться гіпертрофоване уявлення про власне тіло 
та процес харчування. Починаються розлади менстру-
ального циклу, що в майбутньому позначиться на реа-
лізації репродуктивної жіночої функції. 

Рішеннями проблеми нестачі ваги являється сис-
тематичне повноцінне харчування, заняття спортом, 
ведення здорового способу життя, раціональне розпо-
ділення часу, повноцінний сон, активний відпочинок, 
профілактика хвороб та інше. 

Висновки.
За індексом Руф'є 20–25 % студентів, які прийма-

ли участь у досліді, мають задовільний рівень фізич-
ної підготовки, 41–44 % – низький, а 33–34 % пере-
бувають у дуже поганій фізичній формі. Лише 2 % 
студентів знаходяться в хорошій фізичній формі. За 
отриманими даними, ми бачимо, що між показниками 
зросту та ваги середній ступінь зв’язку, який стано-
вить у хлопців він становить + 0,55, а у дівчат – + 0,52 
(при p<0,05).За показниками ваги 12 % дівчат та 15 
% хлопців надлишок ваги. Близько 65% дівчат і 62% 
хлопців мають нестачу ваги. Нормальну вагу мають 
23 % хлопців та 23 % дівчат.

У подальшому планується спостереження за тен-
денціями зміни анатомо-фізіологічних параметрів 
студентів та пошук шляхів для покращення фізичної 
підготовленості студентської молоді.
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Концепция системы оздоровительного  
(функционального) питания в фитнесе

Цыганенко О.И.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Анотації:
Проведен анализ литературы по 
организации оздоровительного пи-
тания в фитнесе. Разработана кон-
цепция системы оздоровительного 
(функционального) питания в фит-
несе. Концепция включает цель и 
задачи системы оздоровительного 
питания в фитнесе, принципы ее ор-
ганизации, концептуальные подходы 
к организации оздоровительного пи-
тания в фитнесе. Для информацион-
ного обеспечения работы системы 
рекомендуется использовать ком-
пьютерную программу «Олимп».

Циганенко О.І. Концепція системи оздо-
ровчого (функціонального) харчування 
у фітнесі. Проведений аналіз літератури 
з організації оздоровчого харчування у 
фітнесі. Розроблена концепція системи 
оздоровчого (функціонального) харчу-
вання у фітнесі. Концепція включає мету 
та завдання системи оздоровчого харчу-
вання у фітнесі, принципи її організації, 
концептуальні підходи до організації 
оздоровчого харчування у фітнесі. Для 
інформаційного забезпечення роботи 
системи рекомендується використання 
комп’ютерної програми „Олімп”.

Tsyganenko O.I. The concept of sys-
tem of an improving (functional) food 
in fitness. The literature analysis on the 
organization of an improving food in fit-
ness is carried out. The concept of system 
of an improving (functional) food in fitness 
is developed. The concept includes the 
purpose and problems of system of an 
improving food in fitness, principles of its 
organization, conceptual approaches to 
the organization of an improving food in 
fitness. For information support of work 
of system it is recommended to use the 
computer program “Olympus”.
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Введение.1

В экономически развитых странах мира и в госу-
дарствах, которые относятся к категории развиваю-
щихся, наблюдается все прогрессирующее  развитие 
процесса старения населения. Как следствие, увели-
чивается  доля лиц старших возрастных групп с уже 
имеющимися у них хроническими заболеваниями и 
прежде всего с развитием  атеросклероза. Так, в США 
доля таких лиц составляет от 30 до 50%, значитель-
ная доля их есть и в странах ЕЭС, в Украине, России, 
Беларуси. Это привело к тому, что более 10% посе-
тителей фитнес – центров требуют индивидуальных 
специальных фитнес – программ оздоровительного 
характера с включением в них  оздоровительного пи-
тания  [2, 4, 5, 9, 14].

Кроме того, необходимо отметить, что значительный 
удельный вес среди пациентов современных фитнес 
– центров, требующих специального оздоровительно-
го питания, составляют лица с чрезмерным весом и  
страдающих на ожирение. Это обусловлено тем, что 
проблема ожирения приобрела характер пандемии 
как во многих экономически развитых странах (США, 
Великобритания, Австралия и т. д.), так и в странах 
которые развиваются (Мексика, Бразилия и т. д.). 

Так, согласно данных Организации экономического 
сотрудничества, каждый второй  взрослый человек в 
странах ЕЭС имеет избыточный вес, а каждый шестой 
страдает ожирением. В целом по прогнозам количе-
ство лиц с избыточной массой тела в ближайшие 10 
лет будет увеличиваться  в странах мира на 1% в год. 
Большой процент таких лиц есть и в Украине, а также 
в России и Беларуси [6, 12, 14, 15].

Таким образом, на экономически развитые и раз-
вивающиеся страны надвигается кризис: избыточный 
вес человека, стремительное старение населения, 
обилие хронических заболеваний и неуклонной рост 
стоимости медицинского страхования.

С учетом приведенных обстоятельств, ГУ Инсти-
тут питания РАМН (Москва, Россия) была разработана 
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концепция системы использования оздоровительного 
(функционального) питания, создана информационная 
компьютеризированная система «Анализ питания на-
селения». Для реализации работы указанной системы 
оздоровительного (функционального) питания на 
практике в Российской Федерации была создана сеть   
региональных центров оздоровительного (функцио-
нального) питания, работающих под научным руко-
водством ГУ Институт питания РАМН [8].

Согласно концепции, оздоровительное (функци-
ональное) питание было определено как питание, 
направленное прежде всего на оздоровление и улуч-
шение состояния здоровья населения, повышение 
продолжительности жизни человека. Концепцией 
определяется и система организации его использова-
ния [8]. 

Оздоровительное питание стало  рассматриваться 
как необходимый элемент для достижения здорового 
способа жизни [5, 8, 9].

Вместе с тем, не разработана концепция  системы 
оздоровительного (функционального) питания в  фит-
несе, что делает такую разработку актуальной.

Работа выполнена по плану НИР Национально-
го университета физического воспитания и спорта 
Украины по научно – исследовательской  работе «Роз-
робка системи оздоровчого харчування осіб, які займа-
ються фітнесом», № Держреєстрації 0111U 001736.   

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – провести системный анализ 

литературы и других источников информации по во-
просам организации применения оздоровительного 
питания, его использования в фитнесе, и на этой осно-
ве разработать концепцию  системы  оздоровительно-
го (функционального) питания в фитнесе.

Основными задачами исследования являются:
проведение системного анализа отечественной и • 
зарубежной литературы и других источников ин-
формации по вопросам организации использова-
ния оздоровительного питания, в том числе и в 
фитнесе;
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на основе данных, полученных при проведении • 
системного анализа литературы и других источни-
ков информации, разработать концепцию системы 
оздоровительного (функционального) питания в 
фитнесе.

Методы и организация исследования. В соответ-
ствии с поставленной целью был проведен системный 
анализ литературы и других источников информации 
о применении оздоровительного питания, в том числе 
и  в фитнесе. На основе проведенных аналитических 
исследований проводилось формирование концепции 
системы оздоровительного (функционального) пита-
ния в фитнесе.

Результаты исследований.  
Проведенный анализ литературы и других ис-

точников информации показал, что оздоровительное 
питание прежде всего применяется в системе меди-
цинского  фитнеса в медицинских фитнес – центрах. 
Медицинский фитнес это новое направление в фитне-
се и обеспечивается оно, в основном, путем создания 
специализированных медицинских фитнес – центров 
[2, 9].

Так, на родине современного фитнеса, в 
США медицинский фитнес стал уже достаточ-
но распространенным явлением и считается 
перспективным направлением фитнеса. В настоящее 
время в США насчитывается более 1000 медицинских 
фитнес – центров, прежде всего при госпиталях и кли-
никах. Для координации работы  медицинских фитнес 
– центров в США создана  Медицинская ассоциация 
фитнеса (Medical Fitness Association), некоммерческая 
организация тесно связанная с  Американской ассоци-
ацией госпиталей (American Hospital Association) [2]. 

Для обеспечения медицинских фитнес – центров 
специалистами со специализацией «медицинский 
фитнес» в Институте технологий фитнеса (The Fitness 
institute of Technology) г. Тампа, штат Флорида, США, 
организована специальная школа (School of  Medical 
Fitness Specialization). Обучение в указанной школе 
института (срок обучения от 6 до 48 мес.) позволяет 
получить степень бакалавра, магистра и доктора (PhD) 
прикладных наук по специализации «медицинский 
фитнес». Студентам предлагаются учебные курсы, 
достаточные, чтобы стать экспертами – тренерами не 
только в области физических тренировок, здорового 
образа жизни, но и оздоровительного питания. В це-
лом, своей целью специализированная школа инсти-
тута  ставит подготовку специалистов, которые могут 
преодолеть разрыв между медициной и фитнесом, в 
том числе и относительно оздоровительного питания. 
Именно такого рода специалисты и составляют серд-
цевину в кадровой политике при организации  меди-
цинского фитнеса США [2].

В тоже время, ориентация на создание такого рода 
медицинских фитнес – центров при госпиталях и 
клиниках, как это имеет место в США, имеет и свои 
существенные недостатки: высокая стоимость услуг 
и относительно короткое время предоставления этих 
услуг пациентам медицинских фитнес – центров. 
Кроме того, медицинские фитнес – центры в США 

ввиду их расположения при госпиталях и клиниках 
занимаются прежде всего вопросами реабилитации 
и не могут уделять достаточного внимания как пер-
вичной, так и вторичной профилактике заболеваний, 
в том числе и профилактике с использованием оздо-
ровительного питания.

В обычных,  классических фитнес – центрах (и то 
только высокой категории, где есть спортивные врачи 
и диетологи) проводится только минимальная кор-
рекция питания. В фитнес – центрах выполняется его 
оптимизация в соответствии с имеющимися фитнес 
– программами и желаниями пациентов (последнее в 
основном относительно избыточной или недостаточ-
ной массы тела) [4, 7, 9, 13].

Однако уже появились и отдельные, в виде 
отдельных структурных единиц, медицинские фитнес 
– центры как в странах Западной Европы (Голландия, 
Германия и т. д.) так и в России. Среди медицинских 
фитнес – центров России следует отметить такие как 
первый в России центр медицинского фитнеса «Пятый 
океан» (Санкт – Петербург), и особенно медицинский 
фитнес – центр «Медифит» (Москва) [4, 13]. 

Медицинский фитнес – центр «Медифит» 
разрабатывает индивидуальные фитнес – программы 
для пациентов с учетом патологии, которая у них име-
ется (с подбором индивидуальных программ, исходя 
из результатов фитнес – тестирования с использовани-
ем программных калькуляторов на уровне отдельных 
продуктов питания без определения перечня готовых 
блюд). «Медифит» проводит подбор индивидуальных 
оздоровительных диет с  использованием калькулято-
ра рациона (программа «Nutrition Sport» по 36 показа-
телям качества пищевого рациона). Однако, при этом 
уровень работы  фитнес – центра «Медифит» еще 
не достиг уровня использования информационных 
компьютеризированных технологий оценки и коррек-
ции фактического питания и пищевого статуса чело-
века. «Медифит» также начал проводить подготовку 
курсантов  со специализацией тренер – методист по 
медицинскому фитнесу. При центре имеются посто-
янно действующие курсы с продолжительностью за-
нятий до одного месяца. Это явно недостаточно по 
сравнению с принятой в мире практикой, в частности 
в США [4, 13].

Таким образом, в мире существуют различные 
подходы к организации оздоровительного питания 
для лиц, занимающихся фитнесом, в основном с его 
использованием в специализированных медицинских 
фитнес – центрах. Однако это не исключает возмож-
ности использования для этих целей и классических 
фитнес – центров при условии их дооснащения шта-
том диетологов или тренеров по фитнесу со специали-
зацией «медицинский фитнес».

Оздоровительное (функциональное) питание ис-
пользуется как способ оздоровления для достаточно 
широкого круга заболеваний и патологических со-
стояний. Однако как показывают данные литературы, 
первоочередное значение для его использования име-
ют алиментарные заболевания и синдромы, которые 
непосредственно связаны с пищеварительной систе-
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мой.  К ним  прежде всего относятся алиментарное 
ожирение и метаболический синдром. Они не только 
достаточно широко распространены среди посетите-
лей фитнес – центров, но и образуют так называемую 
«смертельную цепь»: алиментарное ожирение, мета-
болический синдром, диабет второго типа [8].

Использование на практике оздоровительно-
го питания предусматривает оценку и коррекцию 
пищевых рационов с применением информационных 
компьютеризированных технологий. Для реализации 
этого положения в России была разработана инфор-
мационная компьютеризированная система «Анализ 
питания населения», которая относится к категории 
информационных систем обеспечения принятия ре-
шения. Подобная система была разработана и в Укра-
ине – «Тест рационального питания». Созданная на 
ее основе информационная компьютеризированная 
система «Анализ питания спортсменов» может быть 
применена и для оценки питания лиц,  занимающихся 
фитнесом, в том числе и оздоровительным фитнесом 
[3, 8, 10].

Согласно данным литературы, большое значе-
ние на пути достижения здорового способа жизни 
и, соответственно, эффективного применения оздо-
ровительного (функционального) питания, имеет 
мотивационная направленность жизненной позиции 
пациента с высоким уровнем требований для дости-
жения поставленной цели. Поэтому при разработке 
подходов и практических рекомендаций к использо-
ванию оздоровительного (функционального) питания 
для лиц, которые занимаются фитнесом, должно уде-
ляться внимание усилению мотивации пациентов к 
тому, чтобы правильно питаться [6].

Таким образом, на основании проведенного ана-
лиза литературы и других источников информации, 
предлагается концепция системы оздоровительного 
(функционального) питания в фитнесе.

Согласно концепции, основными принципами 
работы системы оздоровительного (функционально-
го) питания в фитнесе необходимо определить:

 • принцип системности;
принцип унификации работы системы;• 
принцип функциональной направленности работы • 
системы.

Принцип системности декларирует основные 
организационные положения работы системы органи-
зации оздоровительного питания лиц, занимающихся 
фитнесом.    

Принцип системности определяет объекты (фит-
несс – центры) в которых предполагается  внедрение 
работы системы. В соответствии с указанным прин-
ципом внедрение  работы системы рекомендуется 
проводить на базе существующих фитнес – центров 
имеющих  программы оздоровительного фитнеса. 

Принцип унификации определяет  характер  
необходимых исследований и методов, проводимых  в 
рамках практической работы системы.

В соответствии с указанным принципом работы 
системы, рекомендуется проводить исследования с 
использованием информационных технологий оценки 

и коррекции питания лиц, занимающихся фитнесом. 
Проводить оценку общей физической подготовлен-
ности, состояния физического развития с использо-
ванием унифицированных методов исследования, 
оценивать эффективность проведенной коррекции пи-
тания. Для решения этого положения может быть ис-
пользована информационная компьютеризированная 
система оценки и коррекции питания спортсменов 
и лиц, занимающихся физической культурой с ком-
пьютерной программой «Олимп» [1]. Компьютерная 
программа дает возможность как проводить оценку 
фактического питания (оценка на всех трех основных 
уровнях сбалансированности питания: базовом, рас-
ширенном и специальном) так и состояния пищевого 
статуса и общей физической подготовленности лиц, 
занимающихся фитнесом.

Принцип функциональной направленности 
работы системы определяет  целенаправленность, 
проводимых мероприятий по улучшению функциони-
рования органов и систем организма в соответствии с 
поставленной целью и задачами.

В соответствии с принципом функциональной це-
ленаправленности работы системы, исследования и 
мероприятия должны быть направлены на улучшение 
функции таких систем как система пищеварения, сер-
дечно – сосудистая система и т.д.

Основной целью работы системы оздоровитель-
ного (функционального) питания в фитнесе необхо-
димо определить улучшение состояния здоровья и 
повышение долголетия лиц, занимающихся фитне-
сом.

Основными задачами работы системы являются:
улучшение состояния здоровья, продление продо-• 
лжительности жизни лиц, занимающихся фитне-
сом;
профилактика заболеваний у лиц, занимающихся • 
фитнесом;
улучшение организации использования оздорови-• 
тельного питания в фитнес – центрах.

Основными концептуальными подходами к орга-
низации работы системы являются:

оздоровительное (функциональное) питание может • 
применяться, базируясь на существующих фитнес – 
центрах при условии укомплектования их  штатом  
диетологов (или в перспективе и тренеров – мето-
дистов по фитнесу со специализацией «медицин-
ский фитнес»);
фитнес – центры должны быть оснащены • 
специализированными информационными 
компьютеризированными технологиями оценки и 
коррекции оздоровительных пищевых рационов 
лиц, занимающихся медицинским фитнесом;
должна быть налажена диагностика оценки состо-• 
яния пищевого статуса и общей физической подго-
товленности у посетителей фитнес – центров, зани-
мающихся оздоровительным фитнесом;
оздоровительное питание должно стать обязатель-• 
ной составляющей фитнес – программ оздорови-
тельного фитнеса;
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Выводы.
1. На основании проведенного анализа литературы и 

других источников информации были предложена 
концепция системы оздоровительного (функцио-
нального) питания в  фитнесе.

2. Были обоснованы принципы, цель и задачи работы 
системы, определены концептуальные подходы к 
реализации концепции на практике.
Дальнейшие исследования будут посвящены разра-

ботке системы оздоровительного (функционального) 
питания в фитнесе. 
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Показники вмісту лактатдегідрогенази  
у крові юнаків з різним рівнем фізичної підготовки  

під час тренувального процесу з атлетизму
Чернозуб А.А.

Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Анотації:
Встановлено, що первинні дані 
не виходять за межі норми (195-
462E/л), але демонструють пев-
ну динаміку (підвищення і зни-
ження вмісту ЛДГ в крові) при 
варіативності показників обсягу 
й інтенсивності фізичних на-
вантажень досліджуваних груп. 
Адаптаційні процеси на наванта-
ження трьохмісячного тренуваль-
ного циклу супроводжуються змен-
шенням середньо групових рівнів 
ЛДГ в крові на 4,4% після тре-
нувального заняття в порівнянні 
зі станом спокою. Встановлено, 
що на процес зміни рівня ЛДГ в 
крові учасників досліджуваних 
груп, у результаті довгостроко-
вого тренувального процесу з 
атлетизму, істотно впливає струк-
тура і варіативність компонентів 
тренувальної роботи.

Чернозуб А.А. Показатели содержания 
лактатдэгидрогеназы в крови юношей с 
различным уровнем физической подго-
товки во время тренировочного процес-
са по атлетизму. Установлено, что первич-
ные данные не выходят за пределы нормы 
(195-462E/л), но демонстрируют определен-
ную динамику (повышение и снижение со-
держания ЛДГ в крови) при вариативности 
показателей объёма и интенсивности физи-
ческих нагрузок исследуемых групп. Адапта-
ционные процессы на нагрузки трехмесяч-
ного тренировочного цикла сопровождаются 
уменьшением средне групповых уровней 
ЛДГ в крови на 4,4 % после тренировочно-
го занятия в сравнении с состоянием покоя. 
Установлено, что на процесс изменения 
уровня ЛДГ в крови участников исследуе-
мых групп, в результате долговременного 
тренировочного процесса з атлетизму, суще-
ственно влияет структура и вариативность 
компонентов тренировочной работы.

Chernozub A.A. There is the content 
of lactate dehydrogenase in youth 
blood with the various levels of physi-
cal training during the athleticism 
training. It was established that the 
primary data do not extend beyond the 
norm (195 – 462 unit of litre), but show 
us the specified action (increase and de-
crease of LDG in the blood) by various 
kinds of  dimension index and intensity 
of physical activity of the groups. The 
process of adaptation to a three-month 
training cycle loads are accompanied by 
a decrease in average group levels of 
LDG in the blood by 4.4% after a training 
lesson in comparison with the dormancy. 
It was established that the process of 
change in the level of LDG in the blood 
of participants of the groups significantly 
affect the structure and various kind of 
the training components, consequently 
during the athleticism training.

Ключові слова:
біохімічні показники при тривалих 
тренувальних навантаженнях, 
лактатдегідрогеназа, атлетизм.

биохимические показатели при 
длительных тренировочных нагрузках, 
лактатдэгидрогеназа, атлетизм.

biochemical content during the long-term 
training loads, lactate dehydrogenase, 
athleticism.

Вступ.1
Одне з провідних місць у контексті фізіології спорту 

займає проблема адекватності фізичних навантажень 
індивідуальним можливостям функціональних 
систем організму людини. Неадекватні тренувальні 
навантаження на фоні простійного протікання 
адаптивних процесів до повсякденних стрес-факторів 
за короткий час здатні спричиняти перенавантаження 
організму людини, що негативно впливає не лише 
на результативність у спорті, але і на стан здоров’я в 
цілому[5]. Зрозуміло, що чітка діагностика функціо-
нального стану організму, особливо при інтенсивних 
спортивних тренуваннях, дозволяє уникнути загрози 
перенавантажень та ініційованих ними патологій сис-
тем і органів. 

Одним з найбільш інформативних показників щодо 
стану енергозабезпечення життєво важливих органів 
людини виступає фермент лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 
[12]. Даний фермент каталізує зворотне окислення 
L-лактату в піруват, використовуючи NAD+, як акцеп-
тора водню[4]. Відповідно, зростання рівнів енергоза-
безпечення м’язів та забезпечуючих їх систем, особли-
во на межі переходу до анаеробного варіанту утворення 
АТФ, компенсаторні реакції супроводжується значни-
ми змінами вмісту ЛДГ. У нормі концентрація  ЛДГ у 
тканинах та органах у 500 разів вища, ніж у сироватці 
крові, що дозволяє оперативно контролювати зміни 
активності ЛДГ в крові навіть при незначній загрозі 
виходу процесів функціонування систем життєзабезпе-
чення за межі фізіологічних норм [8].

В сучасній системі фізичної підготовки,  в тому 
числі і з оздоровчою метою, що передбачає роботу з 
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людьми із різною адекватністю до фізичних наван-
тажень, особливої актуальності набуває можливість 
успішного контролю організму. Вирішення даної за-
дачі перспективно шляхом використання сучасних та 
новітніх методів клінічної діагностики. Одним із та-
ких методів слугує контроль за вмістом ЛДГ в крові, 
результати якого дозволяють впевнено профілактува-
ти виникнення патологічних процесів та явищ. 

Експериментальні дослідження виконано згідно 
мети і задач теми “Варіативність показників трену-
вальної роботи з атлетизму та їх вплив на динаміку 
функціонального стану організму студентів”, номер 
державної реєстрації 0109U004555, яка виконується 
відповідно до зведеного плану НДР кафедри ТМФВ 
та здоров’я людини Миколаївського національного 
університету ім.. В.О. Сухомлинського «Вдосконален-
ня методів відбору та підготовки спортсменів у різних 
видах спорту» протокол №7 від 11.02.2009 р.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Враховуючи майже повну відсутність літератур-

них даних щодо закономірностей змін ЛДГ під дією 
довготривалих фізичних навантажень різного обсягу 
та інтенсивності, метою даної роботи слугувало ви-
значення кількісних змін рівнів ЛДГ у крові осіб з різ-
ним рівнем фізичної працездатності за умови трива-
лих (три місяці) тренувальних занять з атлетизму.

Дослідження проводились на базі фізкультурно-
оздоровчого комплексу «Алек» м. Миколаєва. Тес-
туванням було охоплено 80 осіб віком 20-21 рік, з 
яких сформували 4 дослідних групи. Перша-третя 
група учасників експерименту складалась з осіб із 
низьким рівнем адекватності до фізичних наванта-
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жень силового спрямування та відсутністю досвіду 
занять атлетизмом. Четверта група поєднувала 20 
юнаків, які мали безперервний тренувальний стаж 
занять силовими видами спорту на протязі остан-
ніх трьох років. Програми тренувальних занять, які 
використовували учасники відповідних групи, від-
різнялись одна від одної об’ємом та інтенсивністю 
виконаної роботи протягом мікроциклу. Загалом 
представників груп не підбирали за принципом 
груп-аналогів і загально ознакою їх була лише віко-
ва категорія, що відповідно передбачало отримання 
результатів за типом вільної вибірки. Всі учасники, 
які приймали участь в дослідженнях, попередньо 
пройшли повний медичний огляд та комплекс ла-
бораторного контролю (9 показників) і за цими 
результатами не мали медичних протипоказань до 
участі в експерименті.

Дослідження сироватки крові для визначення 
рівня показнику ЛДГ в крові та його змін протягом 
тренувального мезоциклу (тривалістю три місяці) 
проводили в два етапи (на початку та в кінці експери-
менту).  На кожному з етапів було проведено по два 
забори крові: до тренування в стані спокою та після 
тренувального заняття (тривалість окремого заняття 
становила 30-32 хв.).

Відбір проб крові проводили з дотриманням усіх 
потрібних норм стерильності і вимог безпеки. Зраз-
ки крові із вени відбирала медсестра під контролем 
лікаря – працівників лабораторії. Всі взяті проби ну-
мерували, складали необхідний опис та супровідні до-
кументи. Визначення  рівня вмісту ЛДГ (загального) 
в крові здійснене кінетичним методом на обладнані 
фірми “HIGHTECHNOLOGYINC” (США) [12,14] в 
умовах сертифікованої медичної лабораторії «Valeo», 
м. Миколаєва. Аналіз результатів дослідження прово-
дили виходячи з фізіологічних норм вмісту ферменту 
ЛДГ (загальний) в крові у здорових людей, який скла-
дає 195-462E/л [13].

Матеріали досліджень піддавались статистичній 
обробці з використанням пакету програм «Статисти-
ка» в системі «Microsoft Excel-2010».

Результати дослідження.
Отримані первинні результати лабораторних до-

сліджень щодо вмісту ЛДГ у крові та протягом експе-
рименту були піддані загально-статистичним обчис-
ленням, які включали в себе визначення середнього 
арифметичного, статистичної похибки, рівня досто-
вірності. Статистично оброблені та усереднені по 4 
дослідним групам результати контролю графічно ві-
дображені на рисунку1. 

На рис.1. відображені кількісні показники вмісту 
ЛДГ у крові представників 4-х дослідних груп, фіксо-
вані на початку та в кінці тренувального процесу три-
валістю 3 місяці. Для більш детальної оцінки показ-
ників на рис.1 поряд розташовані дані по групам і по 
етапам контролю. Так, першими наведені дані щодо 
вмісту ЛДГ в стані спокою (до початку тренувань) 
та після тренувального заняття (тривалістю 32 хв), 
у другій частині рисунку наведені результати анало-

гічних контролів у кінці експерименту (через 90 днів 
регулярних тренувань). 

Фактичні дані загалом свідчать про задовільний, 
у межах норми [7] рівень вмісту ЛДГ і відповідно 
– нормальне функціонування систем енергозабезпе-
чення організму. Утримання вказаних показників у 
межах норми після 3-х місяців регулярних тренуваль-
них занять атлетизмом у представників усіх 4-х груп 
вказує на адекватність застосованих фізичних на-
вантажень фізіологічним можливостям їх організму. 
Окрім цього, на початку експерименту в стані спокою 
показник рівня ЛДГ в крові осіб другої групи стано-
вив 412,60±14,61 Е/л, що є дещо вищим в порівнянні 
з середньо-груповими рівнями ЛДГ у представників 
3-х інших груп. 

Подальший аналіз результатів досліджень свід-
чить, що в учасників першої групи на початку експе-
рименту, після застосування в тренувальному занят-
ті відповідних серій фізичних  навантажень, рівень 
ЛДГ в крові збільшився на 2,27% (з 368,30±4,89 до 
376,65±11,09 Е/л) у порівнянні з станом спокою.

У представників другої групи навпаки, фіксова-
но деяке зменшення рівня ЛДГ після тренувального 
заняття – у середньому на 5,28% (з 412,60±14,61 до 
390,80±10,26 Е/л). 

На фоні фізичних навантажень тренувального за-
няття (початок експерименту) практично без змін за-
лишився рівень ЛДГ у крові осіб третьої групи. Украй 
невелике зменшення (на -3,9%) ЛДГ мало місце в чет-
вертій групі (спортсменів). При цьому, за умов певних 
коливань показнику ЛДГ в представників усіх 4 груп 
після тренувального заняття рівень даного ферменту у 
крові не набув критичних значень і не вийшов за межі 
норми. Це є прямим свідченням того, що викорис-
танні в тренувальному занятті варіативні обсяги фі-
зичних навантажень були адекватними можливостям 
організму часників експерименту і не спричиняли у 
них виходу біохімічних та фізіологічних процесів за 
межі норми.  

Тривалі фізичні навантаження, передбачені тре-
нувальним процесом на протязі тримісячного мезо-
циклу також піддавали контролю за вмістом ЛДГ у 
крові учасників експериментальних досліджень. Так, 
після застосування  протягом мезоциклу відповідних 
програм тренувальних занять (тривалістю три місяці), 
розроблених для кожної з дослідних груп, був прове-
дений повторний забір крові, результати якого графіч-
но відображені в другій (правій) половині рисунку 1. 

Встановлено, що середньо-групові показники рів-
ня ЛДГ (у стані спокою та після навантажень трену-
вального заняття) у крові представників всіх 4-х груп  
досліджуваних груп після трьохмісячного періоду 
тренувальної роботи різного об’єму та інтенсивності, 
не вийшли за межі норми. Але , має місце помітна від-
мінність рівня ЛДГ (у стані спокою) у межах різних 
груп, обсяги якої коливаються від 6 до 12 %. Найви-
щий рівень вмісту ЛДГ (397,65±14,59) встановлений 
у представників другої групи,  які на початку дослі-
джень також демонстрували дещо збільшену актив-
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ність ЛДГ у порівняні з іншими групами (див. рис.1).
Отримані по закінченню трьохмісячного мезоциклу 

дані свідчать, що в учасників всіх чотирьох досліджу-
ваних групи рівень ЛДГ, досліджений після тренуваль-
ного заняття, в порівнянні з станом спокою, відбулось 
зниження вмісту даного ферменту в крові. Обсяги зни-
ження в середньому складали  4,4%. При цьому, най-
більше падіння вмісту ЛДГ в крові (на 9,5%) фіксова-
не у представників третьої групи – від 383,80±3,69 до 
347,20±9,06 Е/л. Найменші обсяги падіння вмісту ЛДГ 
виявлені серед представників першої групи (на 1,2%) – 
від 374,4±2,41 до 369,95±4,40 Е/л.

Таким чином, проведеним дослідженням встанов-
лено, що тривалі тренувальні заняття атлетизмом при 
різних обсягах фізичних навантажень та їх інтенсив-
ності загалом призводять до виникнення адаптацій-
них реакцій організму, які у відношенні ЛДГ у крові 
супроводжуються певним зменшенням його вмісту. 
Це вказує на ефективність компенсаторних реакцій 
організму щодо ліквідації наслідків наданого рівня 
фізичних навантажень та їх адекватність фізіологіч-
ним можливостям організму.

Узагальнюючи результати, можливо вказати на 
отримання новітніх даний, не відображених у літера-
турних джерелах з проблем фізіології спорту.  Окре-
мі літературні дані з вказаної тематики епізодично 
фіксовані науковцями різних країн з метою пошуку 
патологічних рівнів ЛДГ після нетривалих фізичних 
навантажень, при яких їх об’єм та інтенсивність не 
відповідали рівню працездатності функціональних 
систем організму. Вказані дослідження виконува-
ли переважно на велоергометрі, тож результати цих 
контролів мало придатні для практичного застосуван-
ня в атлетизмі та силових видах спорту [9,10].

Висновки.
В усіх дослідних групах, які приймали участь в 

експерименті, незважаючи на різний рівень їх адапта-
ції до фізичних навантажень, встановлена тенденція 
до невеликого зниження вмісту ЛДГ у крові, що мало 
місце на протязі трьох місяців регулярних занять атле-
тизмом з оздоровчою спрямованістю тренувань.

Встановлення закономірностей змін кількісних по-
казників вмісту ЛДГ в крові за умов тренувальних на-
вантажень, типових для занять з атлетизму, дозволяє 
зрозуміти та обґрунтовано планувати і контролювати 
адаптаційні процеси в організмі людини, запобігаючи 
цим загрозі перенавантажень.  

Варіація компонентами тренувальних наванта-
жень, на фоні контролю вмісту ЛДГ у крові, дозволяє 
успішно проводити заняття не тільки з професійними 
спортсменами, але і з групами осіб з різним рівнем 
фізичної та технічної підготовки. Контроль показнику 
ЛДГ дозволяє оперативно коректувати та оптимізува-
ти тренувальний процес на усіх етапах підготовки.  

Досвід застосування варіації компонентів трену-
вальних навантажень у процесі тримісячних занять 
атлетизмом з непідготовленим контингентом свід-
чить про можливість швидкої адаптації організму, у 
результаті якої кінцевий рівень ЛДГ набуває значень, 
близьких до показників у спортсменів після 3 років 
тренувань. 

Відсутність даних у науково-методичній літературі 
щодо вмісту та змін ЛДГ, на різних етапах підготовки 
в атлетизмі, та особливостей рівнів ферменту у осіб 
з різною фізичною підготовкою свідчить , про необ-
хідність продовження досліджень в даному напрямку. 
Так в перспективі, розкриття закономірностей змін 
ЛДГ відкриває можливості для науково обґрунтова-
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Рис. 1. Динаміка показників рівня ЛДГ у крові учасників груп на початку та в кінці експерименту, n=80
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ного планування тренувальних навантажень і успіш-
ного контролю рівня реакцій організму та перебігу на 
адаптаційних процесів. 
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Психологічні передумови формування  
громадської активності молодших підлітків

Шамич  О.М.
Інститут проблем виховання НАПН України 

Анотації:
Досліджуються та визначаються 
вікові межі, до яких відносяться 
молодші підлітки, розгляда-
ються особливості молодшого 
підліткового віку. Зроблено виз-
начення поняття «Громадська 
активність підлітка». У дослідженні 
дотримувалася вікова періодизація 
А. Мудрика, згідно якої молодший 
підлітковий вік розглядається у 
межах 10-12 років. Визначено, що 
для підлітка важливе місце займає 
колектив та прагнення до само-
ствердження, спілкування, автори-
тет батьків, тощо.

Шамич А.Н. Психологические предпосыл-
ки формирования гражданской активности 
младших подростков. Исследуются и опре-
деляются вековые пределы, к которым отно-
сятся младшие подростки, рассматриваются 
особенности младшего подросткового возрас-
та. Также мы попробовали сделать опреде-
ление относительно понятия «Гражданская 
активность подростка». В исследовании при-
держивались возрастной периодизации А. Му-
дрика, согласно которой младший школьный 
возраст рассматривается в границах 10-12 
лет. Определено, что для подростка важное 
место занимают коллектив и стремление к 
самоутверждению, общение, авторитет роди-
телей и т.д.

Shamych O.N. The psychological 
background of the development of 
civil activity of younger teenagers. In 
the article probed and determined age-
old limits which junior teenagers be-
have to, the features of junior teens are 
examined. Also we made attempt do 
determination in relation to a concept 
«Civil activity of teenager». The study 
adhered to the age of periodization A. 
Mudrik, under which primary school 
age is considered within 10-12 years. 
Determined that the adolescent occupy 
an important place team and a desire 
for self-affirmation, communication, au-
thority, parents, etc.

Ключові слова:
підлітковий вік, молодший підлі-
ток, громадська активність.

подростковый возраст, младший подросток, 
общественная активность.

teens, younger teenager, civil activity.

Вступ.1

Вивчення практики засвідчує, що проблема фор-
мування у молодших підлітків громадської активнос-
ті в сучасних умовах залишається поза увагою сім'ї, 
школи та громадських організацій і пущена в багатьох 
випадках на самоплив. Тому позанавчальна виховна 
робота за місцем проживання потребує нових підхо-
дів до дослідження громадської активності підлітків. 
Разом з тим негативні прояви поведінки школярів 
за межами школи у позанавчальний час вказують на 
ускладнення у середовищі учнів, наявність певних 
протиріч у підходах до норм і правил моралі. Доско-
нало вивчити їх і раціонально використовувати у ви-
хованій роботі – важливе і складне завдання. Вихован-
ня школярів у повній мірі здійснюється в школі, сім'ї 
та підліткових колективах. Але після навчання настає 
вільний час – дозвілля за інтересами, що є дуже цін-
ним та важливим для цілеспрямованого розвитку осо-
бистості. Оцінка вільного часу, раціональне його ви-
користання дає можливість кожному учневі виявити 
себе найкращим чином в різних видах діяльності за 
місцем проживання. Тоді громадське середовище, як 
важлива з дитинства життєва школа, стає фактором 
підвищення ефективності навчально-виховного про-
цесу в школі та сім'ї. Активність учнів здобуває по-
стійну внутрішню потребу діяти, розкривати здібнос-
ті, формувати свої інтереси. До активних дій учнів 
спонукає ряд громадських потреб, які виникають на 
різних індивідуальних та вікових рівнях. Їх пізнання 
дає можливість керувати діяльністю школярів, на-
повнювати її громадсько-значимим змістом. Школа, 
сім'я, оточуюче середовище мають створити для учнів 
умови пізнання громадської дійсності. Саме оточуюче 
життя своєю багатогранністю визначає зміст виховної 
роботи, підказує основні напрями, ефективні педаго-
гічні засоби виховного впливу на підлітка.

Робота виконана за планом НДР Інституту про-
блем виховання НАПН України.

© Шамич  О.М., 2011

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета цієї  роботи  визначитись з віковими меж-

ами, до яких відносяться молодші підлітки та зробити 
оцінку особливостей молодшого підліткового віку.

Відповідно  до мети були визначені такі завдання:
1. Дослідити та визначити вікові межі, до яких 

відносяться молодші підлітки.  
2. Дати характеристику віковим особливостям молод-

шого підліткового віку.
3. Зробити  визначення щодо поняття «Громадська 

активність підлітка».
Результати дослідження.
Аналіз психолого-педагогічної літератури засвід-

чує, що процес формування громадської активності 
молодших підлітків потребує певної узгодженості з 
особливостями їх психофізіологічного розвитку.

Вчені розглядають підлітковий вік, як найсприят-
ливіший, найефективніший для психічного розвитку, 
навчання і виховання. Це забезпечує можливість фор-
мування громадської активності майбутніх свідомих 
членів суспільства саме на цьому етапі зростання. 

Формування громадської активності підлітка бага-
то в чому залежить від ставлення до нього та його дій 
і вчинків з боку дорослих: батьків і вчителів. Саме в 
цей період особливого значення набуває розвиток са-
мосвідомості, активності, ініціативності, оптимізму, 
вольових рис, що зумовлено об’єктивним положенням 
підлітка в сім’ї, школі, об’єднаннях за інтересами.

Розгляд особливостей молодшого підліткового 
віку потребує визначення його меж, що має принци-
пове значення. На сьогодні існує декілька визначень 
даного віку.

Так, в Енциклопедії освіти (В. Кремень) С. Ти-
щенко підлітковий вік визначає як період від 12 до 18 
років, в Українському педагогічному словнику під ре-
дакцією С. Гончаренка та А. Капська – період розви-
тку дітей від 11-12 до 15-16 років, у Психологічному 
словнику Н. Побірченка – від 10 до 15 років, Г.Жук, В. 
Кожухар, В. Крисько, І. Слюсар визначають підлітко-
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вий вік від 11 до 14 років. За визначенням А.Мудрика 
підлітковий вік ділиться на молодший (10-12 років) та 
старший (12-14 років) підлітковий вік; Ф. Райс виділяє 
ранній підлітковий вік (11-14 років) та середній або 
старший підлітковий вік (15-19 років). [2,4,6,8,11].

У своєму дослідженні ми будемо дотримуватися 
вікової періодизації А. Мудрика, розглядаючи молод-
ший підлітковий вік у межах 10 -12 років. Відповідно 
в цьому віці школярі навчаються у 5-7 класах. Тому 
молодших підлітків ми будемо співвідносити з учня-
ми 5-7 класів.

В цілому підлітковий період відноситься до числа 
кризових, критичних періодів онтогенезу. Він харак-
теризується різкими, якісними змінами, що охоплю-
ють всі сторони розвитку. У цей же період проходить 
фізіологічна перебудова організму підлітків, інтен-
сивний та нерівномірний ріст і фізичний розвиток, у 
емоційному плані вони стають досить невизначени-
ми, неусталеними.

Свого часу В.Сухомлинський наголошував, що 
підлітковий вік – це друге народження особистості, 
адже “перший раз народжується жива істота, другий 
раз – громадянин, активна, мисляча, діюча особис-
тість, яка бачить не тільки оточуючий світ, але й саму 
себе”. Американський психолог Ф. Райс дає таке ви-
значення: “Підлітковий період – це певний відрізок 
життя між дитинством та зрілістю”.

Підлітковий вік характеризується швидким, нерів-
номірним ростом і розвитком організму. Відбувається 
ствердіння скелета, вдосконалюється м'язова система. 
Однак нерівномірність розвитку серця і кровоносних 
судин, а також посилена діяльність залоз внутріш-
ньої секреції часто спричинюють тимчасові розлади 
кровообігу, підвищення тиску, напруження серцевої 
діяльності, посилення збудливості дітей, що виража-
ється у нервозності, швидкій втомі, запамороченнях 
і підвищеному серцебитті. Нервова система підлітка 
ще не зовсім готова витримати сильні, тривалі подраз-
ники, часто перебуває під їх впливом у стані загаль-
мованості або сильного збудження [10]. 

 У дослідженні підліткового віку важливо, на думку 
Л. Виготського, виокремити основне новоутворення у 
психіці підлітка, з'ясувати соціальну ситуацію його 
розвитку, яка у кожному віці передбачає неповторну 
систему стосунків дитини і середовища. А суть кризи 
перехідного віку полягає у перебудові цієї системи. 
Психологічний зміст підліткової кризи пов'язаний з 
виникненням почуття дорослості, розвитком само-
свідомості, ставлення до себе як до дорослої особис-
тості, до своїх нових можливостей і здібностей. Під-
літкам властиві прагнення до ідеалів, максималізм, 
значні фізіологічні зміни.

Початок формування такого важливого новоут-
ворення як почуття дорослості припадає саме на мо-
лодший підлітковий вік. Під почуттям дорослості 
розуміється ставлення підлітка до самого себе вже як 
до дорослого, його уявлення чи відчуття себе повною 
мірою дорослим, хоча в молодшому підлітковому віці 
воно є не обов’язково усвідомленим. Разом з тим по-
чуття дорослості є специфічною для підліткового віку 

формою самосвідомості, соціальної за своїм змістом. 
Першим і основним його показником є виникнення у 
молодших підлітків потреби, щоб оточуючі ставились 
до них не як до малюків, а як до дорослих. У випадку 
неврахування цієї потреби вихователем молодші підліт-
ки проявляють образу, різні форми протесту: неслухня-
ність, грубість, впертість, протиставлення себе до-
рослим чи товаришам, зіткнення і конфлікти. 

Іншим показником почуття дорослості є наявність 
у молодших підлітків прагнення до самостійності та 
бажання захистити деякі сфери свого життя від втру-
чання дорослих. До них належать: взаємини з товари-
шами, дівчатами чи хлопцями, заняття у вільний час, 
навчальні обов'язки тощо. Так, школярі протестують 
проти спроб батьків обмежити їх спілкуватися з това-
ришами, протидіяти їхній субкультурі, новим прагнен-
ням щодо популярної музики, розваг з комп'ютером. 
Прагнення молодших підлітків до самостійності в 
навчанні й різних заняттях найбільш яскраво прояв-
ляються у відмові від допомоги і в незадоволенні при 
спробах контролювати якість роботи.

Третій показник існування почуття дорослості 
— наявність власної лінії поведінки, незважаючи на 
незгоду дорослих чи товаришів. Молодші підлітки 
можуть наполягати, що певні навчальні предмети їм 
не потрібні, і ніякі «виховні впливи» дорослих на них 
не діють. Вони можуть не погоджуватися з оцінками і 
думками товаришів, залишаючи їх, віддаючи перевагу 
в спілкуванні іншим товаришам [1].

Слід зазначити, що почуття дорослості у молод-
ших підлітків проявляється з неоднаковою яскравіс-
тю, в різних ситуаціях, і ступінь його сформованості 
теж неоднаковий.

У своїх працях І. Бех [1] зазначає, що крім почуття 
дорослості, у молодших підлітків існує тенденція до 
дорослості – прагнення бути і вважатися дорослими. 
У цьому плані молодших підлітків доцільно поділити 
на дві групи. 

У дітей першої групи тенденція до дорослості ви-
являється у взаєминах з дорослими і товаришами, у 
копіюванні різних сторін поведінки і зовнішнього 
вигляду дорослих. Молодші підлітки претендують 
на ставлення до них як до дорослих і на відповідні 
нові права у відносинах з дорослими і товаришами. 
Надзвичайно важливим моментом є бажання молод-
ших підлітків, щоб оточуючі визнали той факт, що 
вони вже не маленькі. Ця тенденція проявляється тим 
яскравіше, чим більше молодшому підлітку здається, 
що дорослі і товариші ставляться до нього ще як до 
маленького і не беруть до уваги те, що він тепер вже 
теж дорослий. Незадоволеність молодших підлітків 
ставленням дорослих виявляється в образах і різних 
формах протесту, починаючи з грубості, неслухня-
ності, закінчуючи протиставленням себе дорослим чи 
відходом від спілкування з товаришами. Отже, у цієї 
групи молодших підлітків яскравий вияв тенденції до 
дорослості збігається з невизнанням дорослими чи 
товаришами їхніх претензій на дорослість.

У молодших підлітків другої групи, без яскраво 
вираженої тенденції до дорослості, претензії на до-
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рослість теж існують. Вони виявляються у взаєми-
нах з дорослими і товаришами, але епізодично, при 
обмеженні дорослими свободи чи самостійності мо-
лодшого підлітка. Протест набирає форм епізодичної 
неслухняності, ситуативної грубості чи впертості.

Тенденція до дорослості й почуття дорослості у 
молодших підлітків виникають за протилежних умов: 
як за авторитарної системи виховання, регламентації 
всієї поведінки й опіки, так і за умов значної свобо-
ди і самостійності. Загалом формування у молодших 
підлітків різних видів дорослості в практиці стосунків 
з оточуючими, побудованих за зразком стосунків до-
рослих, відбувається в діяльності, оволодіваючи якою 
молодший підліток орієнтується на зразки і еталони 
дорослості.

Формування дорослості пов'язане з розвитком са-
мостійності молодших підлітків. Якщо самостійність 
свідомо надана дитині дорослими, то між почуттям 
дорослості, що формується у молодшого підлітка, і 
ставленням до нього дорослих суперечності не вини-
кає, а тому у молодшого підлітка немає незадоволе-
ності ставленням дорослих. У зв'язку з цим немає й 
підстав для появи у нього різних форм протесту. Якщо 
через певні обставини життя збережене ставлення до-
рослих до молодшого підлітка як до маленького, то 
виникає суперечність між цим ставленням дорослих 
і почуттям дорослості молодшого підлітка. Ця супер-
ечність виявляється в зіткненнях і конфліктах молод-
шого підлітка і дорослих. 

Бажання молодшого підлітка «стати дорослим» у 
його розумінні означає бути самостійним. Прагнення 
до самостійності видно в усьому: в навчанні, праці, у 
виборі друзів. Молодший підліток відчуває в собі по-
тенціал, який дозволяє йому стати дорослим з усіма 
пов'язаними з цим статусом правами і неминучими 
обов'язками. Його потяг до цього величезний і він 
прагне якнайшвидше перейти від «дитячих» норм 
поведінки до «дорослих», самостійно приймати важ-
ливі рішення, починає активно обстоювати свої по-
гляди, думки, судження. Перед ним відкривається вся 
складність оточуючого довкіл ля, соціального життя, в 
якому не досить легко розібратися. У зв'язку з цим у 
окремих молодших підлітків збіль шуються випадки 
непостійної, ситуативної поведінки, з'являється по-
вністю не критична і надоптимістична самооцінка, їм 
властива орієнтація на зовнішні обставини. За праг-
нення до самостійності, до дорослості, за зовнішньої 
впертості молодший підліток нерідко сам не знає, 
чого хоче, які конкретні життєві і моральні цілі бажав 
би досягнути. Оскільки чітких і реально уявлюваних 
цілей у молодшого підлітка найчастіше поки немає, то 
воля разом зі сміливістю можуть проявлятися в небез-
печних витівках і зухвалих вчинках.

У молодшого підлітка виникає суперечливість 
внутрішньої позиції, яка полягає в тому, що, з одно-
го боку, він прагне до самостійності, протестує про-
ти дріб'яз кової опіки, контролю, недовіри, з іншого 
– відчуває тривогу і побоювання, що не впорається з 
новими завданнями. Цю складність і суперечливість 
внутрішньої позиції молодшого підлітка дорослий 
мусить зрозуміти і прийняти, і на основі цього розу-

міння будувати свої стосунки з ним. Молодший під-
літок зовсім не заперечує права дорослих втручатися 
в його життя – він лише шукає прийнятне для нього 
співвідношення піклу вання дорослих і власної неза-
лежності. Дорослий мусить бути товаришем молод-
шого підлітка, але товаришем особливим, відмінним 
від товариша-ровесника. Ця відмін ність базується на 
відмінності соціальних позицій дорослого і підроста-
ючої людини. Дорослий товариш поруч — це пови-
нно бути важливішою умовою виховання і розвитку 
молодшого підлітка. Лише неухильне вико нання цієї 
умови може забезпечити благополучне формування 
особистості молодшого підлітка. Якщо ж дорослий 
у повчанні молодшого підлітка використовує такі дії, 
як: пряма націленість на особистість підлітка, яка ви-
кликає неприємне відчуття у всіх нормальних людей; 
обурення, негативний емоційний тон, який може ви-
кликати тільки негативний емоційний стан; приклади 
для наслідування, які нав'язуються молодшому під-
літку і можуть викликати в нього лише люту нена-
висть чи чорну заздрість, – то це повністю позбавляє 
вихованця емоційного благополуччя; в цей час він 
страждає і тому нездатний не тільки прийняти щось 
про себе (врахувати і відповідно змінитися), а навіть 
нездатний сприйняти це як інформацію до розмірко-
вування. Заборони і покарання у молодшого підлітка 
спричинюють озлобленість, злість, бажання помсти-
тись за приниження.

Молодший підліток надзвичайно чутливий до дій, 
які можуть розвінчати вчасне сприятливе уявлення 
про самого себе. Він потрапляє в ситуації, які бувають 
набагато складнішими, ніж у дорослих, оскільки тут 
все вперше: і перша любов, і перші дорослі розмови, 
і дорослі захоплення. Молодший підліток немовби 
об'єднує весь свій емоційний досвід спілкування з ін-
шими людьми і намагається зрозуміти, хто він такий, 
наві що він живе, чого йому чекати від життя, від інших 
людей. В цей час йому потрібен товариш-учитель, а не 
просто мораліст, потрібна людина, яка може зрозуміти 
всі переживання юної душі, не осудити, а допо моги, 
розібратись у складних життєвих ситуаціях.

Тому, педагогічним завданням вихователя є допо-
могти молодшим підліткам включитись у нову фазу 
взаємин, правильно зрозуміти суть принципів, що ви-
значають поведінку дорослих. Необхідно дати їм від-
чути, наскільки підвищилась їх міра відповідальності 
за свої дії на даному віковому етапі, причому це кон-
кретно повинно виявитися в їхніх нових підвищених 
обов'язках, у розширенні прав, у зміні ставлення до 
них з боку вихователів.

Молодші підлітки, в яких деспотією старших при-
гнічуються самостійність, ініціатива, воля, виявля-
ють недорозвиток здібності оцінювати ситуацію і дії 
інших осіб, розуміти їх характер, будувати передба-
чення про їхні наміри. Вони легко підпадають під їх 
вплив і або разом з ними скоюють злочини, чи стають 
їх жертвами. Звична залежність молодших підлітків 
від старших переходить пізніше в особистісну рису, 
яка так і називається – «залежність». В одній люди-
ні можуть разом існувати і високий інтелект і погане 
саморозуміння, нерозвинена самосвідомість і дефіцит 



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

118

життєвого досвіду. Це дуже знижує здатність особис-
тості до соціальної адаптації.

У педагогіці використовуються три шляхи форму-
вання дорослості молодших підлітків: у стосунках з 
дорослими, у стосунках з товаришами і одночасно в 
двох системах стосунків.

Перший шлях формування дорослості – у стосун-
ках з дорослими – це шлях, коли дорослі самі форму-
ють дорослість дитини в практиці особистих ставлень 
і через надання їм самостійності. Це може відбувати-
ся навмисно чи ненавмисно, в різних сферах життя. 
У цьому випадку формування дорослості й почуття 
дорослості відбувається без особливих конфліктів і 
переживань, безболісно і непомітно.

Другий шлях формування дорослості – у стосун-
ках з товари шами, коли самостійність молодшого 
підлітка існує наперекір бажанню батьків, а право на 
неї й на дорослість здобувається, так би мовити, у 
боротьбі з ними. При цьому претензії на дорослість 
різко підкреслені, протест яскраво виражений. До-
рослість молодшого підлітка може формуватися од-
ночасно і в стосунках з дорослими і в стосунках з 
товаришами. Особливим виявляється варіант розви-
тку дорослості за непослідовного ставлення дорос-
лого до молодшого підлітка – то як до маленького, 
то як до дорослого. Звичайно цей варіант пов'язаний 
з суттєвими труднощами у стосунках дорослих і мо-
лодших підлітків.

Значно ефективнішим і таким, що дозволяє до-
рослим впливати на формування дорослості мо-
лодшого підлітка і форми її прояву є перший шлях. 
Оптимальною умовою формування дорослості й по-
чуття дорослості молодшого підлітка є їх моральний 
та інтелектуальний зміст, а також ставлення дорослих 
до молодших підлітків як до дорослих. Отже, зміст 
виховної роботи мусить обов'язково включати посту-
пову зміну ставлень дорослих до молодших підлітків 
як до все більше і більше дорослих. У цей загальний 
напрям виховної роботи повинно бути включене фор-
мування окремих якостей особистості, які відбивають 
певні рівні дорослості.

У підлітковому віці відбувається інтенсивне фор-
мування самос відомості, самооцінки, з'являється го-
стрий інтерес до самого себе. Самосвідомість набуває 
нового рівня, що визначається прагненням зрозуміти 
себе, свої можливості і особливості, визначити, що 
об’єднує підлітка з іншими людьми, а що його виділяє 
серед них, робить унікальним і неповторним. Виникає 
образ свого «Я» під впливом відносин інших людей, 
правил і норм поведінки, що схвалюється або не схва-
люється оточенням [3].

Уявлення про себе може не збігатися з реальними 
діями, які робить підліток, тобто існує невідповідність 
Я-реального та Я-уявного. Бажання «бути, як усі» з 
одного боку і прагнення до унікальності викликає у 
підлітків нестійкість самооцінки.

У підлітковому віці самооцінка з'являється як еле-
мент соціального порівняння. Підліток оцінює: краще 
чи гірше він справляється з діяльністю, наскільки да-
лекі чи близькі до прийнятих еталонам його фізичні 
дані й навички, як він поводиться.

Розвиток самосвідомості підлітка сприяє формуван-
ню його ідентичності – стійкого і послідовно виникаю-
чого відчуття особистого ототожнення свого реального 
життєвого шляху і свого місця у суспільстві [3]. 

Усвідомлення себе, становлення Я-образу підліт-
ка пов'язані з формуванням образу Іншого. Однолітки 
стають еталоном для наслідування, підліток порівнює 
свої цінності з цінностями, притаманними його рефе-
рентним особам. Значимі для підлітка однокласники і 
однолітки стають своєрідним дзеркалом, яке відобра-
жає подібність з ними і відмінності. У дружбі підліток 
починає визначати орієнтири, життєво важливі для 
його поведінки, постійно звіряючи те, що він робить, 
з тим, що від нього чекають інші. Він думає, як при-
вести свої думки, почуття або вчинки у відповідність 
з уже прийнятими групою. Під час аналізу поведінки 
та особистісних якостей друзів у підлітка складається 
система вимог не лише до них, а й до себе. У своїх то-
варишах він цінує принциповість, сумлінне ставлення 
до справи, громадську активність, щирість, чесність, 
доброту, силу, а часом і браваду. Значущими є також 
якості, що безпосередньо стосуються його взаємодії з 
однолітками. Підлітки не терплять зазнайства, хваль-
ковитості, зверхності [10].  

Особливе значення у розвитку самосвідомості під-
літків має формування власного образу фізичного Я, 
а саме: уявлення про свій тілесний образ, порівняння 
та оцінювання себе з точки зору еталона “мужності” 
або “жіночості”. Цей образ є основою різноманітних 
захоплень підлітків. Так, хлопці починають займатися 
спортом, особливо силовими його видами, що забез-
печують зміцнення фізичної сили; дівчата захоплю-
ються ритмічною гімнастикою, щоб бути стрункими, 
привабливими, розкутими [10].

Розвиток самосвідомості молодшого підлітка зна-
ходить своє вираження у вимірі мотивації основних 
видів діяльності: спілкуванні, навчанні, праці. Відбу-
вається формування системи особистісних цінностей, 
які визначають зміст діяльності підлітка, сферу його 
спілкування, вибірковість відношення до людей, оцін-
ки цих людей і самооцінку.

Провідною діяльністю підліткового віку Д. Елько-
нін вважав спілкування з однолітками, оскільки саме 
в спілкуванні реалізується головна потреба цього пе-
ріоду – пошук свого місця в суспільстві, бути «зна-
чимим» [12]. 

Нестримний потяг до спілкування, до колективу, до 
спільної діяльності з товаришами проявляється у шу-
канні нових друзів, щоб мати природний простір для 
зростання. Підлітковий вік розглядається, як особлива 
соціально-психологічна і демографічна група зі своїми 
установками та специфічними нормами поведінки, що 
в сукупності утворює особливу підліткову субкультуру. 
Відчуття належності до певної підліткової спільноти і 
певної її групи, яка часто відрізняється не лише інтере-
сами і формами проведення дозвілля, але й одягом, мо-
вою тощо, має суттєве значення для розвитку підлітка.

У підлітковому віці з'являються психологічні заса-
ди для справжньої дружби. Ровесник починає цікавити 
вже не як хороший чи поганий співучасник конкретної 
справи, а сам собою, як самоцінність, як людина з пев-
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ними душевними, внутрішніми якостями. Молодший 
підліток чітко усвідомлює і проводить межу між про-
сто товаришем і другом, якому одному можна довіри-
тись, з яким можна годинами розмовляти про потаємне 
і без якого нудно і погано. Вибір друзів відбувається за 
схожістю поглядів на життя, за переконаннями. 

Важливого значення у формуванні особистості 
молодшого підлітка набуває колектив та прагнення до 
самоствердження. Головними в спілкуванні підлітка 
є потреба бути прийнятим серед значимих людей та 
боязнь бути відкинутим. Молодший підліток вико-
ристовує різні способи, щоб здобути повагу товари-
шів своєю силою, відвагою, винахідливістю, вірністю 
в дружбі тощо. Саме у бажанні зайняти своє місце в 
колективі (бути лідером, виконавцем, активним, па-
сивним, діяти заради себе чи колективу) виявляються 
внутрішні, хоча ще недостатньо усвідомлені позиції 
молодшого підлітка. У тих випадках, коли йому не 
вдається знайти собі бажане місце в колективі, у ньо-
го виникають конфлікти з товаришами. Разом з тим 
потреба підлітка у самоствердженні настільки сильна, 
що задля визнання ровесниками він готовий поступи-
тися своїми поглядами та переконаннями, здійснюва-
ти вчинки всупереч своїм моральним настановам. 

Форми самоствердження підлітка можуть бути 
різноманітними. Дуже часто, не розуміючи справж-
ньої суті дорослості, молодші підлітки намагаються 
зовнішньо наслідувати дорослих: їхні шкідливі звич-
ки, особливостей поведінки (куріння, вживання алко-
голю, наркотиків, надмірне і без смаку використання 
косметики, носіння своєрідного одягу, послуговуван-
ня нецензурною лексикою тощо).

Позитивними формами самоствердження підліт-
ків є заняття спортом, виконання суспільно корисних 
справ, праця в сім'ї, школі тощо. Інтелектуальне само-
ствердження відбувається в навчальній і позанавчаль-
ній пізнавальній діяльності, реалізації пізнавальних 
потреб та інтересів.

Важливим фактором формування особистості є 
взаємини підлітка з батьками. Дружні взаємини між 
підлітком і батьками викликають підлітка на відвер-
тість, допомагають дізнатися про переживання дитини, 
впливати на них, використовуючи для цього власний 
досвід та авторитет. Якщо ж батьки продовжують ста-
витися до підлітка, як до маленького, не сприймають 
його самодостатності, не враховують його особисту 
думку, інтереси та потреби, то розвивається конфлікт, 
що може призвести до вступу у вуличні компанії (час-
то асоціального характеру), конфлікту з іншими ді-
тьми в сім’ї, що є виявом так званого протесту проти 
стосунків у сім’ї та намаганні самоствердитися. 

На думку Д. Фельдштейна провідною діяльністю 
підліткового віку є суспільно корисна неоплачувана ді-
яльність, що соціально визнається і схвалюється [7].

Для 10-11-річної дитини головне – отримати в ін-
ших людей оцінку своїх можливостей. Звідси їх спря-
мованість на заняття, схожі на ті, які виконують дорослі 
люди, пошук видів діяльності, що мають реальну ко-
ристь і отримують суспільну оцінку. Тому це може бути 
діяльність: навчально-пізнавальна, виробничо-трудова, 
організаційно-громадська, художня чи спортивна.

У підлітковому віці основою мотивації стають цін-
ності, однак система ціннісних орієнтацій дитини пе-
ребуває ще на стадії формування. Починає формувати-
ся світогляд як основний мотив і регулятор поведінки. 
Самосвідомість усе більше починає зумовлювати про-
цес керування своєю поведінкою, тобто активно вдо-
сконалюється самоконтроль діяльності (самоконтроль 
– свідома, цілеспрямована здатність особистості до са-
моспостереження, контролю власних вчинків, усвідом-
лення власної поведінки, діяльності та їх результатів 
шляхом порівняння із заданою програмою та постав-
леною метою). Спершу самоконтроль є контролем по 
результату або заданому образу, а потім – процесуаль-
ним контролем, тобто здатністю вибирати й вибірково 
контролювати будь-який момент або крок у діяльності. 
Реалізація самоконтролю можлива тоді, коли функці-
онують його інформаційні та структурні складові (ре-
зультат діяльності, що контролюється, та еталон, за до-
помогою чого здійснюється контроль).

Одним із аспектів самоконтролю у складі самосві-
домості молодшого підлітка є підпорядкування влас-
них бажань («хочу») соціальним вимогам («треба»), 
формування внутрішнього плану дій.

Важливим показником розвитку мотиваційної 
сфери підлітка є їхні інтереси — форма вияву пізна-
вальної потреби, що забезпечує спрямованість осо-
бистості на усвідомлення цілей діяльності та сприяє 
ознайомленню з новими фактами дійсності. Саме у 
сфері інтересів виявляються спрямованість, інтелек-
туальна та емоційна активність особистості [10].

Молодший підлітковий вік характеризується зрос-
танням пізнавальної активності, розширенням пізна-
вальних інтересів. Простежується два основні етапи 
розвитку інтересів: поява нових захоплень та станов-
лення нових інтересів.

Для етапу появи нових захоплень характерні сумні-
ви, зіткнення соціально-психологічних настанов, роз-
вінчування авторитетів. Цей період супроводжується 
згортанням і відмиранням існуючої системи інтересів, 
формуванням перших переживань, пов'язаних зі ста-
тевим дозріванням. 

Що стосується становлення нових інтересів, їх сфера 
може бути дуже широкою і різноманітною. Поступово 
шляхом диференціації окреслюється та закріплюється 
головний інтерес. Романтичні прагнення поступаються 
місцем реалістичному, прагматичному вибору одного, 
найстійкішого інтересу, здебільшого безпосередньо 
пов'язаного з основною лінією життя підлітка, який 
і визначає спрямованість його особистості. На цьому 
етапі відбувається розширення і зміцнення суспільних 
зв'язків, що істотно залежить від матеріальних умов 
життя підлітка, конкретного соціального оточення. 

Таким чином, основними психологічними потре-
бами молодшого підлітка є прагнення до спілкування 
з однолітками, об’єднання у групи, прагнення до са-
мостійності і незалежності, емансипації від дорослих, 
до визнання своїх прав з боку інших людей. Він праг-
не до самоствердження, визнання та схвалення з боку 
однолітків та дорослих. 

 В. Радул вважав, що громадська активність пе-
редбачає наявність інтересу до громадської роботи, 
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організаторські здібності, відповідальність за вико-
нання доручень, ініціативність, вимогливість до себе 
й готовність допомагати іншим під час виконання 
громадських завдань [9].

 Розділяючи його думку та  на основі аналізу ви-
значень громадської активності та його складових, на-
ведених у науковій літературі, ми зробили наступне 
узагальнення щодо визначення поняття громадської 
активності:

Громадська активність – це якість особистості, 
яка виявляється у її здатності впливати на суспільне 
життя; задовольняти власні потреби та інтереси, реа-
лізовувати інтереси та цілі певної спільноти, вирішу-
вати суспільно значущі завдання, ініціювати зміни у 
процесі відносин з навколишнім світом; прагненні ді-
яти на користь суспільства; поважати і прийняти пра-
ва та обов’язки члена суспільства. 

Керуючись уявленням і запропонованого нами за-
гального визначення щодо сутності і змісту громад-
ської активності особистості, ми спробували зроби-
ти визначення відносно особливостей її виявлення у 
підлітковому віці, яке, на наше думку, найбільш чітко 
означує її сутність і зміст в молодших підлітків.

Громадська активність підлітка – це якість осо-
бистості, яка виявляється у її здатності впливати на 
життя мікросоціуму; задовольняти власні потреби та 
інтереси, реалізовувати інтереси та цілі колективів та 
об’єднань, до яких він належить, та вирішувати важ-
ливі для них завдання; прагненні діяти на користь 
суспільства; поважати і реалізовувати у відповідності 
морально-етичних принципів та вікових можливостей 
свої права та обов’язки. 

Висновки.
Досліджуючи та визначаючи вікові межі, до яких 

відносяться молодші підлітки ми дійшли висновку, 
що треба дотримуватися вікової періодизації А. Му-
дрика, розглядаючи молодший підлітковий вік у меж-
ах 10 -12 років. Відповідно в цьому віці школярі на-
вчаються у 5-7 класах. Тому молодших підлітків ми  
співвідносили з учнями 5-7 класів.

В цілому підлітковий період відноситься до числа 
кризових, критичних періодів онтогенезу. Він харак-
теризується різкими, якісними змінами, що охоплю-
ють всі сторони розвитку. У цей же період проходить 
фізіологічна перебудова організму підлітків, інтен-
сивний та нерівномірний ріст і фізичний розвиток, у 
емоційному плані вони стають досить невизначени-
ми, неусталеними.

Важливого значення у формуванні особистості 
молодшого підлітка набуває колектив та прагнення до 
самоствердження. Головними в спілкуванні підлітка 
є потреба бути прийнятим серед значимих людей та 
боязнь бути відкинутим. Молодший підліток вико-
ристовує різні способи, щоб здобути повагу товари-
шів своєю силою, відвагою, винахідливістю, вірністю 
в дружбі тощо. Саме у бажанні зайняти своє місце в 
колективі (бути лідером, виконавцем, активним, па-
сивним, діяти заради себе чи колективу) виявляються 
внутрішні, хоча ще недостатньо усвідомлені позиції 

молодшого підлітка. У тих випадках, коли йому не 
вдається знайти собі бажане місце в колективі, у ньо-
го виникають конфлікти з товаришами. Разом з тим 
потреба підлітка у самоствердженні настільки сильна, 
що задля визнання ровесниками він готовий поступи-
тися своїми поглядами та переконаннями, здійснюва-
ти вчинки всупереч своїм моральним настановам. 

Важливим фактором формування особистості є 
взаємини підлітка з батьками. Дружні взаємини між 
підлітком і батьками викликають підлітка на відвер-
тість, допомагають дізнатися про переживання дитини, 
впливати на них, використовуючи для цього власний 
досвід та авторитет. Якщо ж батьки продовжують ста-
витися до підлітка, як до маленького, не сприймають 
його самодостатності, не враховують його особисту 
думку, інтереси та потреби, то розвивається конфлікт, 
що може призвести до вступу у вуличні компанії (час-
то асоціального характеру), конфлікту з іншими ді-
тьми в сім’ї, що є виявом так званого протесту проти 
стосунків у сім’ї та намаганні самоствердитися. 

Позитивними формами самоствердження підліт-
ків є заняття спортом, виконання суспільно корисних 
справ, праця в сім'ї, школі тощо. Інтелектуальне само-
ствердження відбувається в навчальній і позанавчаль-
ній пізнавальній діяльності, реалізації пізнавальних 
потреб та інтересів.

Підводячи підсумки ми робимо висновок, що 
основними психологічними потребами молодшого 
підлітка є прагнення до спілкування з однолітками, 
об’єднання у групи, прагнення до самостійності і не-
залежності, емансипації від дорослих, до визнання 
своїх прав з боку інших людей. Він прагне до само-
ствердження, визнання та схвалення з боку однолітків 
та дорослих. 
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Анотації:
Розглянуто аспекти удоскона-
лення процесу фізичного вихо-
вання студентів вищих навчаль-
них закладів. Проаналізовано 
сучасні особливості організації 
фізкультурно-оздоровчих занять 
зі студентами в процесі фізичного 
виховання з пріоритетним викори-
станням різних видів єдиноборств. 
Доведено ефективність засто-
сування елементів єдиноборств 
для підвищення фізичної 
підготовленості студентської 
молоді.

Яременко В.В., Малинский И.Й., Колос 
Н.А., Шандригось В.И. Использование 
элементов единоборств в физическом 
воспитании студенческой молодежи. Рас-
сматриваются аспекты совершенствования 
процесса физического воспитания студентов 
высших учебных заведений. Проанализиро-
ваны современные особенности организации 
физкультурно-оздоровительных занятий в про-
цессе физического воспитания со студентами 
с приоритетным использованием различных 
видов единоборств. Доказана эффективность 
применения  элементов единоборств для по-
вышения физической подготовленности сту-
денческой молодежи.

Yaremenko V.V., Malinskiy I.Y., Ko-
los N.A., Shandrygos V.I. Use of ele-
ments of single combats in physical 
training of student’s youth. Aspects of 
perfection of process of physical training 
of students of higher educational institu-
tions are considered. Modern features 
of the organization of physical-improv-
ing employment in the course of physi-
cal training with students with priority 
use of various kinds of single combats 
are analysed. It is proved the efficiency 
applications elements single combats 
for increase of physical readiness of 
student’s youth.
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Вступ. 1

Фізичне виховання у вищому закладі освіти, в якості 
невід’ємної частини процесу навчання та професійно-
прикладної підготовки, забезпечує фізичну готовність 
майбутніх фахівців до високопродуктивної професій-
ної діяльності та сприяє їх всебічному і гармонійному 
розвитку. В наш час, під впливом науково-технічного 
прогресу та широкого впровадження інформаційних 
технологій навчання, процес підготовки спеціаліста 
поєднується зі значними розумовими та психологіч-
ними навантаженнями на організм студентів. Значно 
підвищуються вимоги до рівня здоров’я фахівців у 
різних галузях, рівня розвитку їх фізичних і психіч-
них якостей, а саме професійно важливих, таких, як 
здатність до швидкої адаптації, працездатність, ви-
тривалість тощо [15, 24].

За час навчання у вищому навчальному закладі у 
студентів має сформуватися впевненість у необхід-
ності постійно працювати над собою, вивчаючи осо-
бливості свого організму; вміння раціонально вико-
ристовувати свій фізичний потенціал, впроваджуючи 
здоровий спосіб життя, постійно засвоювати цінності 
фізичної культури [25, 28, 29].

Саме тому, пошук нових, ефективних форм орга-
нізації навчального процесу з фізичного виховання у 
вищому навчальному закладі є важливим завданням 
викладачів кафедри фізичного виховання. Адже для 
більшості студентів заняття фізичною культурою та 
спортом у вузі є єдиним засобом збільшення рухової 
активності та мають велике значення для зміцнення і 
збереження їх здоров’я [5].

Робота виконана за планом НДР Тернопільського на-
ціонального педагогічного університету імені В.Гнатюка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є вивчити і узагальнити теоретич-

ні та методичні джерела застосування у фізичному ви-
хованні студентської молоді елементів єдиноборств.
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Для вирішення поставлених завдань нами ви-
користовувався метод аналізу спеціальної науково-
методичної літератури та Інтернет-джерел.

Результати дослідження. 
Рівень фізичної підготовленості студентів зале-

жить в значній мірі від спрямованості навчального 
процесу, його структури, змісту, методів і засобів його 
реалізації. З вибором того чи іншого виду спорту для 
занять у вузі, студенти намагаються задовольнити 
свої індивідуальні фізичні та психологічні потреби в 
руховій активності. Підвищення ефективності проце-
су фізичного виховання студентів можливе за рахунок 
збільшення рухової активності, залучення їх до систе-
матичних занять спортом, у тому числі єдиноборства-
ми, використання сучасних технологій спортивної 
підготовки та оздоровчих занять [15].

Впродовж останніх років багато дослідників 
зверталися до проблеми удосконалення організації 
фізкультурно-оздоровчих занять зі студентською мо-
лоддю з пріоритетним використанням різних видів 
єдиноборств (дзюдо, ушу, тхеквондо, греко-римська 
боротьба, карате-до, сумо, бокс тощо) [22, 23].

Аналіз науково-методичної літератури показав, 
що на сьогоднішній день проведено ряд досліджень, 
в яких розглядається ефективність пріоритетного за-
стосування різних видів єдиноборств у процесі фізич-
ного виховання в вузі.

В.В. Тверских [20] розроблено та реалізовано на 
практиці модель фізичного виховання студентів на осно-
ві оздоровчого потенціалу тхеквондо. Дана модель скла-
дається з: проектно-цільового компоненту, змістовно-
процесуальної частини та критеріально-оцінювальної 
системи. Результати дослідно-експериментальної ро-
боти свідчать про ефективність застосування методики 
оздоровчих занять тхеквандо, побудованої на принци-
пах індивідуалізації та диференціації навчання, на ін-
теграції засобів тхеквандо, що спрямовані на зміцнення 
та збереження здоров’я студентів.
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А.Г. Семеновим [18], розглянуто концептуальну 
модель підвищення ефективності фізичного вихован-
ня студентів засобами греко-римської боротьби. Тео-
ретично розроблені та експериментально перевірені 
педагогічні умови, що забезпечують ефективність 
занять греко-римською боротьбою у вузі. Автором 
даний аналіз занять і змагань з греко-римської бо-
ротьби, як педагогічного явища та фактору активізації 
мотиваційно-цінністного ставлення студентів до за-
нять фізичною культурою та спортом.

В роботі С.А. Литвинова [11], проведено дослі-
дження з удосконалення фізичної підготовки студен-
тів на основі раціонального застосування спеціальних 
вправ східних єдиноборств у поєднанні з вправами 
програми фізичного виховання.

О.В. Долгановим [3], доведено ефективність спор-
тизації фізичного виховання студентів вузів на основі 
засобів та методів, які застосовуються у спортивній 
підготовці дзюдоїстів. Отримані автором дані свід-
чать, що організація фізичного виховання студентів на 
основі спортизації дозволяє підвищити рівень фізич-
ної активності, дає можливість оволодіти знаннями в 
галузі фізичної культури, спорту та здорового спосо-
бу життя, необхідних для підтримки високого рівня 
здоров’я, фізичного розвитку, фізичної підготовле-
ності. Спортизація фізичного виховання дозволяє роз-
крити та реалізувати реальні і потенційні можливості 
студентів, дозволяє успішно вирішувати навчальні та 
виховні завдання у порівнянні з традиційними підхо-
дами до організації фізичного виховання в вищих на-
вчальних закладах.

М.В. Грязев із співавторами [2] пропонує боротьбу 
самбо в якості засобу для вирішення освітніх, оздо-
ровчих і виховних завдань фізичного виховання сту-
дентської молоді.

К.В. Троянов [21] довів, що через заняття бороть-
бою самбо можна зміцнювати здоров’я студентів і під-
вищувати інтерес фізичної культури і спорту. Автором 
розроблена і експериментально перевірена методика 
початкової підготовки з боротьби самбо у процесі фі-
зичного виховання студентів медичного університету.

А.И. Орлов [14] вивчив і експериментально об-
ґрунтував можливість застосування чувашської 
національної боротьби «керешу» як засобу фізич-
ного виховання. Розроблено авторську програму 
навчально-тренувальної і виховної роботи з чуваш-
ської національної боротьби в клубно-факультативній 
системі роботи.

А.А. Клетнева [6] обґрунтувала педагогічну тех-
нологію інтеграції національно-історичного досвіду у 
фізичному вихованні під час навчання студентів педа-
гогічних вузів єдиноборствам.

М.В. Олейкін [12] розглянув ефективність засто-
сування заняття карате-до у вузі, їх роль в підвищенні 
інтересу студентів до занять фізичною культурою та 
покращенні рівня фізичної підготовленості.

В.Ю. Головановим [1] розроблено методику ор-
ганізації занять таеквон-до зі студентами нефізкуль-
турних вузів у навчальний та позанавчальний час. 
Автором обґрунтовано доцільність застосування 

засобів таеквон-до на навчально-тренувальних за-
няттях зі студентами; розроблено і апробовано зміст 
навчальної програми та навчально-тренувальних за-
нять, що сприяють підвищенню фізичної підготов-
леності та зацікавленості студентів технічного вузу 
до занять фізичною культурою та спортом. Комплекс 
вправ таеквон-до, застосований у фізичному вихован-
ні студентів технічного вузу, підвищує ефективність 
навчального процесу, сприяє підвищенню фізичної 
підготовленості студентів та їхньої зацікавленості до 
занять фізичною культурою і спортом.

У роботі А.Н. Леготкіна [10], розглянуто пози-
тивний вплив спортизованих занять з використанням 
засобів спортивної боротьби (спортивних і рухливих 
ігор з елементами єдиноборств), засобів самоконтро-
лю на фізичний стан студентів і на формування в них 
стійкої потреби до занять фізичною культурою та 
спортом у вузі. Автором розроблено варіативну части-
ну програми з фізичного виховання з використанням 
засобів боротьби; доведено її ефективність; обґрун-
товано цілеспрямоване використання нетрадиційних 
для фізичного виховання студентів борцівських ігор 
(регболу та ін.); виявлено їх високу ефективність для 
розвитку фізичних здібностей студентів.

Методику застосування засобів рукопашного бою 
у фізичному вихованні студентів та їх ефективність в 
підвищенні рівня фізичної підготовленості розгляну-
то в роботі С. Рябцева [16]. В результаті дослідження 
було встановлено, що технічні і тактичні дії, під час 
єдиноборств були ефективним засобом впливу на роз-
виток координаційних здібностей. Важливою умовою 
цих заходів є необхідність створення нестандартних 
ситуацій в яких учасник повинен раціонально вико-
ристовувати кумулятивний арсенал рухів в екстре-
мальних умовах.

В роботі О.В. Криловського [8] експериментально 
доведено переваги застосування засобів боксу з метою 
удосконалення фізичної підготовленості студентів не-
спеціалізованих вузів у порівнянні зі стандартними 
заняттями з фізичного виховання згідно навчальної 
програми. Автором розроблено програму викорис-
тання засобів боксу в формі навчально-тренувальних 
занять для студентів 1-4 років навчання. Вони вико-
ристовуються як альтернатива заняттям з фізичного 
виховання.

Г.С. Хам [26], у свою чергу, обґрунтував педагогіч-
ні умови, засоби і методи підвищення ефективності 
оздоровчих занять студентів технічних вузів, які за-
ймаються боксом.

На матеріалі пляжної боротьби В.В. Квартичем [4] 
розглянуто проблему навчання студентів педагогічних 
закладів руховим навичкам засобами єдиноборств та 
використання їх елементів у процесі фізичного вихо-
вання.

Я.В. Куликовським [9] проведено дослідження при-
свячене проблемі використання реконструйованих 
традиційних форм і методів фізичного виховання (на 
матеріалі української боротьби на поясах). Вживання 
розробленої автором методики використання традицій-
них засобів фізичної культури українців в навчальному 
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процесі педагогічного вузу зумовили підвищенню рів-
ня фізичної, технічної, змагальної підготовки і функціо-
нального стану організму хлопців з експериментальних 
груп у порівнянні з їх однолітками з контрольної групи. 
Завдяки використанню елементів ТФК українців у ви-
кладанні фізичного виховання істотно підвищувалася 
з року в рік (2005–2008 рр.) відвідуваність студентами 
занять і їх участь в командних змаганнях (між групами 
і курсами) з народних видів силового багатоборства і 
української народної боротьби на поясах.

Р.А. Самоха [17] теоретично обґрунтував та екс-
периментально перевірив ефективність інноваційних 
технологій фізичного виховання студентів педаго-
гічних університетів із застосуванням народних тра-
дицій. Дослідник зазначає, що використання козаць-
ких єдиноборств сприяє підвищенню ефективності 
навчально-виховного процесу студентів вищих на-
вчальних закладів на заняттях з фізичного виховання.

О.В. Слімаковський із співавторами [19] вважають, 
що вивчення та науково-обґрунтоване використання 
народних видів боротьби у фізичному вихованні сту-
дентів урізноманітнить навчально-виховний процес 
студентів, підвищить ефективність занять, а також, 
збагатить молодь знаннями про традиції та звичаї 
українського народу.

В.В. Буравцовим [27] розглянуто модель вихован-
ня фізичних якостей у студентів основної групи за 
допомогою елементів боротьби сумо. Запропонована 
модель надасть можливість студентам основної групи 
поліпшити ефективність створення навички динаміч-
ної стійкості.

С.В. Коробко [7] в якості дієвого засобу фізично-
го виховання також пропонує боротьбу сумо. Автор 
зазначає, що практика залучення студентів до занять 
сумо вказує на широкий оздоровчий ефект від цих 
занять. Поєднання прагнення студентів до занять ек-
зотичними для них видами спорту, простота рухових 
дій, доступність засвоєння технічних прийомів дозво-
ляє стверджувати що сумо є цілком придатним видом 
спорту для вдосконалення здоров’я молоді.

В своїй роботі Орен Д.Л. [13] розглядає підхід до 
формування здорового способу життя студентської мо-
лоді з використанням засобів сучасних традиційних та 
нетрадиційних видів єдиноборств. Автором наведено 
класифікацію видів єдиноборств, які можна застосову-
вати на позааудиторних заняттях зі студентами.

Висновки.
Залучення студентів та формування в них стійкого 

інтересу до систематичних занять спортивними єди-
ноборствами, вимагають змін в методах організації 
навчально-тренувального процесу, застосуванні за-
собів, більш поглибленого індивідуального підходу, 
заснованого на вивченні здібностей та можливостей 
студентів. Комплексне вирішення цих питань у по-
дальшому сприятиме зміцненню здоров'я студентів, 
покращенню рівня фізичної підготовленості, досяг-
ненню спортивних результатів, формуванню високих 
моральних та вольових якостей.

Аналіз спеціальної літератури показує що пробле-
ма організації занять з пріоритетним використанням 

засобів спортивних єдиноборств, як однієї з форм фі-
зичного виховання та способів залучення до система-
тичних занять фізичними вправами у вузі, є предме-
том уваги багатьох фахівців в останній час. В той же 
час, недостатнє вивчення проблеми організації занять 
з пріоритетним застосуванням елементів єдиноборств 
в рамках академічних занять у неспеціалізованому 
вузі впродовж тривалого часу, дозволяє визначити ак-
туальність даного дослідження.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем застосування еле-
ментів єдиноборств у фізичному вихованні студент-
ської молоді.
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Annotation. 
The purpose of this research was 
to determine the relationships 
between performance of agility 
T-test and selected physical fit-
ness measures as indicators of 
performance in elite adolescent 
handball players. These mea-
sures included, explosive power 
of the lower limbs (PPLL) force-
velocity test, jumping, sprinting 
abilities (velocities of the first 
step VS and the first 5 m V5). 
Performance of agility T-test was 
closely related to with the force-
velocity test to PPLL. Significant 
relationships were observed 
between total time of agility T-
test and (SJ) and (CMJ). Agility 
T-test is also positively related 
to (VS) and (V5). In conclusion, 
the agility T-test is much corre-
lated with the majority of specific 
qualities determining the activity 
of handball, and could be used 
to evaluate the familiar potential 
athletic performances in adoles-
cent handball players.

Хермаси Сухаил, Фатхлун Мурад, Щелли 
Мохамед Сухаил, Бен Себаа Абделкрим. 
Взаимосвязь между ловкостью двига-
тельных действии (T-test) и некоторыми 
показателями физической подготовлен-
ности у юных гандболистов. Целью этого 
исследования было определить отношения 
между оценкой ловкости двигательных дей-
ствии (опрелена T-test) и некоторыми пока-
зателями физической подготовленности у 
юных гандболистов. Эти показатели включа-
ют в себя, взрывная сила нижней конечности 
(PPLL) определенна оценкой скоростной силы, 
прыжками вверх (плиометрические SJ и CMJ), 
спринтерскими способностями (скорости бега 
на первом шаге VS и на 5-ом шаге V5 ). По-
казатели ловкости (T-test) тесно связаны со 
скоростно-силовыми результатами на (PPLL). 
Были замечены существенные взаимоот-
ношения между общим временим (T-test) с 
результатами (SJ) и (CMJ). Оценка ловкости 
(T-test) также положительно относится к (VS) 
и (V5). В заключении, ловкость двигательных 
действий (T-test) значительно коррелируется 
с большинством особых качеств, определяю-
щие игровую деятельность гандбола, и может 
использоваться как оценка специфическо-
го потенциала  физических возможностей у 
юных гандболистов. 

Хермасі Сухан, Фатхлун Мурад, Щеллі 
Мохамед Сухан, Бен Себа Абделкрім. 
Взаємозв'язок між спритністю рухо-
вих дій (T-test) і деякими показника-
ми фізичної підготовленості у юних 
гандболістів. Метою цього дослідження 
було визначити відносини між оцінкою 
спритності рухових дії (попрілості 
t-test) і деякими показниками фізичної 
підготовленості у юних гандболістів. Ці 
показники включають у себе, вибухо-
ву силу нижньої кінцівки (ppll) визна-
чену оцінкою швидкісної сили, стриб-
ками вгору (плиометрическом sj і cmj), 
спринтерськими здібностями (швидкості 
бігу на першому кроці vs і на 5-му кроці 
v5). Показники спритності (t-test) тісно 
пов'язані зі швидкісно-силовими резуль-
татами на (ppll). Були помічені істотні 
взаємовідносини між загальним ча-
сом (t-test) з результатами (sj) і (cmj). 
Оцінка спритності (t-test) також позитив-
но відноситься до (vs) і (v5). У виснов-
ку, спритність рухових дій (t-test) значно 
корелюється з більшістю особливих яко-
стей, що визначають ігрову діяльність 
гандболу, і можуть використовуватися як 
оцінка специфічного потенціалу фізичних 
можливостей у юних гандболістів.

Keywords:
handball, agility, power, jumping, 
acceleration.

гандбол, ловкость двигательных действия, 
сила, прыжки, ускорение.

гандбол, спритність рухових дій, сила, 
стрибки, прискорення.

Introduction.1

The basic movement pattern of handball requires the 
player to perform many diverse activities such as jogging, 
sprinting, and jumping. In this type of sport, players are 
required to accelerate, decelerate, and change direction 
throughout the game in response to a stimulus, such as an 
opposing player’s movements or the movement of the ball 
(15, 2, 9). Agility has traditionally been thought of as sim-
ply the ability to change direction quickly. Similarly, tests 
of agility have been shown to distinguish between playing 
standards in Australian rules football (9) and netball, (17) 
as well as between different age groups and standards of 
play in rugby league (21, 5). An understanding of the vari-
ous definitions of agility is important when considering 
the merits of different protocols. 

The traditional definition of the ability to rapidly 
change direction has been redefined as change of direc-
tion speed (19, 5, 6) or planned agility (4) More recently 
it has been suggested that agility contains both a change 
of direction movement and a perceptual and decision 
making component, since changes of direction and speed 
are often performed in response to an opponent’s actions 
(4). Highly skilled players produced significantly faster 
movement times and decision times than less skilled play-
ers, the latter defined as the time between the instant of 
© Souhail Hermassi, Mourad Fadhloun, Mohamed Souhail  
    Chelly,  Abdelkrim Bensbaa, 2011

ball release from the video display to the instant of foot 
plant to change direction. Other authors have incorporated 
sport-specific stimuli into reactive agility protocols (21, 6, 
4, 7). Construct validity has been supported by the abil-
ity of these reactive agility tests to distinguish between 
team players of differing standards (21, 6, 4, 7). Currently, 
the association between different physical components of 
agility is not well described. The aim of the current study 
was to assess the association of a new agility test that used 
commercially available timing gates to measure straight 
acceleration as well as reactive agility while running for-
ward, the most used test to assess agility was the T-test (8, 
12, 13). It is well accepted as a standard test of agility, it 
is simple to administer and requires minimal equipment 
and preparation. The T-test involves speed with four di-
rectional changes. To address the need for a more specific 
agility test with change of direction speed, we propose a 
modified version of the agility T-test. In this new version, 
we maintained the same nature of displacement but we 
reduced the total distance covered (20 m). 

The purpose of this study was therefore evaluated 
and to examine its relationship with leg power of lower 
limb, vertical jumping ability and sprint performance. We 
hypothesised, like the T-test it would have a stronger re-
lationship with explosive power and jumping and speed 
performance.
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The aim and methodology of the research.
This study was designed to first examine the possible 

association between the agility T-test and abilities elicited 
when performing as explosive power of lower limbs run-
ning velocity of first step, 5-m sprint, squat and counter 
movement jump tests. All participants completed two 
familiarization trials in the two weeks prior to definitive 
testing. On each occasion, the protocol included a force-
velocity test to evaluate the muscle power of lower limb. 
The countermovement jumps (CMJ) and squat jump (SJ) 
were determined to assess leg power. Testing sessions 
were carried out at the same time of the day, and under 
the same experimental conditions, at least 3 days after the 
most recent competition. Players maintained their normal 
intake of food and fluids during the trial. However, they 
abstained from physical exercise for one day before test-
ing, drank no caffeine-containing beverages in the four 
hours preceding testing, and ate no food for two hours 
before testing. Verbal encouragement ensured maximal 
effort throughout the tests of muscle performance. 

Subjects:
Subjects were told that they were free to withdraw 

from the trial without penalty at any time. Our investi-
gation was focused on twenty adolescent male handball 
players (age: 17.1 ± 0.8 years, body mass: 89.72 ± 7.13 
kg, height: 1.89 ± 6.3 m, percentage body fat: 13.1 ± 1.1 
%), all drawn from a single team, their mean handball ex-
perience was 7.2 ± 0.3 years. All subjects were examined 
by the team physician prior to the study, with a particular 
focus on orthopedic and other conditions that might pre-
clude resistance training, and all were found to be in good 
health. All procedures were approved by the Institutional 
Review Committee for the ethical use of human subjects, 
according to current national laws and regulations. Partic-
ipants gave written informed consent after receiving both 
a verbal and a written explanation of the experimental de-
sign and its potential risks. 

Testing procedures.
Agility T-test
The Agility T-test (Figure 1) was performed using the 

same directives protocol of the T-test, except that the to-
tal distance covered and measures of intercone distance 
were modified. The number of directional changes were 
maintained the same. Subjects covered a total distance of 
20 m on the modified T-test instead of 36.56 m on the T-
test. Criteria for accepted test trials were the same of those 
used on the T-test. The recorded score for this test was the 
better of two last trials (test–retest session) (18).

The force–velocity test: 
Force-velocity measurements on the legs were per-

formed on a standard Monark cycle ergometer (model 894 
E, Monark Exercise AB, Vansbro, Sweden). The instanta-
neous peak velocity was used to calculate the maximal 
anaerobic power (MAP) for each braking force. The max-
imal velocity (Vmax) was defined as the greatest velocity 
attained without external loading. The peak power (PP) 
was defined as the greatest power output calculated for the 
different braking forces. The subject was judged to have 
attained the braking force corresponding to his maximal 
anaerobic power if an additional load induced a decrease 

in power output. Parabolic relationships were obtained 
only if it was observed that a decline of PP over two suc-
cessive braking forces was evident. The parameters meas-
ured with the force velocity test were: PP expressed in 
Watts (W) and W/kg of total body mass, maximal force 
(Fmax) and maximal velocity (Vmax). The relationship 
between braking force (F) and velocity (V) can be ex-
pressed by the following equation:

V = − ×b a F

V V -V F
F

V F
F

0 0
0 0

= = −
















0 1

Where V0 is the intercept with the velocity axis (i.e., 
the theoretical maximal velocity for a braking force of 
zero and F0 is the intercept with the force axis i.e., the 
theoretical maximal braking force corresponding to a ve-
locity of zero) (23). A valid force-velocity test requires 
short all-out sprints of approximately 7 s duration, using 
a suitable sequence of ergometer braking forces (1). Sub-
jects were verbally encouraged to reach their maximal 
pedalling rate as quickly as possible. The peak velocity 
was recorded, and was used to calculate the force-velocity 
relationships.

Squat Jump (SJ) and Countermovement Jump (CMJ)
Characteristics of the SJ and the CMJ were deter-

mined by a force platform (Quattro Jump, version 1.04; 
Kistler Instrumente AG, Winterthur, Switzerland) and 
jump height was determined as the center of mass dis-
placement, calculated from the recorded force and body 
mass. The subjects were instructured to keep their legs ab-
solutely straight throughout the flight phase. The subjects 
began the SJ at a 90° knee angle and performed a verti-
cal jump by pushing upward on their legs, avoiding any 
downward movement. For the CMJ, subjects began from 
an upright position, making a downward movement to a 
90° knee angle and simultaneously beginning the push-off 
phase. The best of 3 jumps was recorded for each test.

Sprint Running Performance.
After familiarization, subjects performed a maximal 

5-m sprint on an outdoor tartan surface. Body displace-
ment was filmed by cameras (Sony Handycam, DCR-
PC105E; 25 frames per second) placed at the 5-m mark, 
perpendicularly to the running lane. Participants per-
formed 2 trials, separated by an interval of at least 5 min, 
with the fastest trial being recorded. The software (Regavi 
&Regressi; Micrelec, Coulommiers, France) converted 
measurements of hip displacement to the corresponding 
velocities of the first step (VS) and the first 5 m (V5). The 
reliability of the camera and the data processing software 
has been previously described (3). In actual play, a sprint 
usually commences with a standing or jogging start. Pre-
liminary trials have compared 3 types of sprints (stand-
ing, jogging and crouching) in 12 players, according to a 
random block design. We adopted a crouching start with 
starting blocks for our definitive tests because of its great-
er reliability (Interclass Correlation Coefficient [ICC] of 
0.86, in contrast to the jogging and standing starts where 
ICC are 0.81 and 0.71, respectively).

Statistical Analysis.
Data are reported as mean ± standard deviation (SD). 
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Before using parametric tests, the assumption of normal-
ity was verified using the Shapiro-Wilk W test. Pearson’s 
product moment correlations and linear regression analy-
sis were used to examine the relationships between the 
total time of agility T-test was and the various physical 
tests related to handball. A comparison between variable 
means was performed using paired t-tests. Significance 
was assumed at 5% (p≤ 0.05). The reliability of track 
running velocity and jumping ability were assessed us-
ing intraclass correlation coefficients (Table 1). Statisti-
cal analyses were performed using the Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) (version 16.0 software for 
windows).

Analysis and discussion of research results.
The total time of agility T-test was 6, 10 ± 0, 35 second 

(mean ± SD). Absolute values for the (PPLL) force-velocity 
test, first step (VS) and the first 5 m (V5) were 634.37 
± 112.35 watt; 3.73 ± 0.38 m.s-1 and 7. 23 ± 0.82 m.s-1, 
respectively (Table 2). The ICC for first step (VS) and the 
first 5 m (V5) ranged from 0. 92 to 0.97. Whereas, the ICC 
for CMJ height was from 0.96 to 0.99 and the ICC for SJ 
was similar (ICC = 0.98)

The total time for of agility T-test is related to the 
absolute peak power of the lower limbs, calculated from 
the force-velocity test (p < 0.001; Table 3, Figure 2). 
Moreover, performance of agility T-test is closely related 
to the SJ and CMJ (p < 0.01; Table 3 Figure 3). Our results 
also showed that running accelerations of (VS) and the 
first 5 m (V5) are related to the total time for of agility 
T-test (p < 0.01; Table 3 and Figure 4). 

Analysis and discussion of research results.
The present study shows the total time for of agility 

T-test test is significantly associated with the majority of 
athletic qualities related to handball, such as the explo-
sive muscular power of lower limbs, vertical jump perfor-
mance, and acceleration. The main finding of the present 
study was that the performance of agility T-test and leg 
power were closely related. Furthermore, total time for of 
agility T-test had a moderately strong relationship to the 
first step (VS) and the first 5 m (V5). 

The present study reported a very large correlation 
between lower body anaerobic power, as measured by 
the force-velocity test, and performance in agility T-test 
(r = – 0.80; n = 20). To our knowledge, this is the first 

Table 1
Intraclass correlation coefficients showing the reliability of various measures of jump tests, track running velocities 

(20).

ICC 90% CI
Jump tests
Squat Jump 0.96 0.91 to 0.98
Counter Movement Jump 0.97 0.93 to 0.98
Track running velocity
Velocity for first step after start 0.91 0.93 to 0.98
Velocity over first 5 m 0.92 0.91 to 0.97

Table 2
Results of all parameters measurements, values are given as mean ± SD, (n = 22).

Mean ± SD
Total times agility T-test (s) 6.10 0.35
Power (w) 634.37 112,35
SJ (cm) 41.35 5.15
CMJ (cm) 46.42 7.38
VS (m.s-1) 3.73 0.65
V5 (m.s-1) 7.23 1.40

Table 3
Coefficients of correlation between total time of agility T-test and measures of all parameters (n = 20 for all rela-

tionships).

Total times agility T-test (s)
Power (w)  -0.80 (0.73-0.84, ± 2.1) *** 
SJ (cm) - 0.75 (0.70-0.78, ± 2.2) ***
CMJ (cm) - 0.66 (0.54-0.69, ± 3,1) **
VS (m.s-1)  0.76 (0.69-0.80, ± 2.4) **
V5 (m.s-1)  0.63 (0.51-0.69, ± 2.1) **

Correlation coefficients, with the 90% confidence limits and the estimated error of the estimate (expressed as a 
percentage of the predicted variable) in parentheses.  
*p< 0.05;  **p <0.01;  ***p <0.001
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investigation to demonstrate the substantial relationship 
of lower limb force-velocity to the agility Test, in addi-
tion to various physical qualities of performance related 
to handball. In agreement with our hypothesis, the total 
time agility Test was found to be significantly associated 
with all athletic qualities measured that relate to perfor-
mance in handball. This study is also likely to be the first 
investigation to demonstrate a substantial relationship be-
tween agility T-test and physical qualities related of hand-
ball players. 

Performance of force/velocity test of lower Limb: 
Cycle ergometer force-velocity tests are a little de-

manding for field-testing, and for handball players, are a 
less familiar exercise than jumping. Muscle coordination 
can influence maximal power output and thus underesti-
mation of performance. Nevertheless, force-velocity tests 
are helpful in confirming the above reasoning. The power 
calculated from such exercise reflects largely concen-
tric muscle contraction and is thus analogous to the SJ, 
despite activation of different muscle groups. The cycle 
ergometer assessment of absolute leg power is an effec-
tive predictor of both velocities and accelerations over 
a short distance and time. Our findings thus support the 
grading of short-distance displacement as agility test per-
formance, by the force-velocity test in laboratory and field 
situations, respectively. 

There are limited published data investigating the rela-
tionship of agility T-test and muscle power. Nevertheless, 
force-velocity tests are helpful in confirming the above 
reasoning. Our results agree with these findings, showing 
strong correlations between total time and agility T-test 
and peak power of lower limb, offering at least an equal-
ly reliable estimate of short-distance sprinting ability in 

handball players. The power calculated from such exer-
cise reflects largely concentric muscle contraction and it 
is thus similar to the explosive action, despite activation of 
different muscle groups (14). The agility test focuses both 
on the capacity to carry out intermittent exercise leading 
to a maximal / or near maximal activation of the anaero-
bic system, and the capacity of an individual’s ability to 
recover from repeated exercise with a high contribution 
from the anaerobic system. (2) Our results indicate that 
the critical ability of handball players to change direction 
quickly and sustain a high velocity over a distance of 5m 
or less can be predicted in the laboratory by the power 
output achieved in a cycle ergometer force-velocity test. 

Relationship between total time agility T-test, first step 
(VS) and the first 5 m (V5):

Acceleration and rapid changes in direction are inher-
ent to both practice and competition in handball. Initial 
velocity and acceleration are important information for 
coaches, but the regular filming of players is hardly prac-
tical. The velocity over the first step (VS) showed a strong 
relationship to the total time of agility T-test. Empirical 
evidence demonstrates that this produces a biomechanical 
position where foot contact is far ahead of the hips (15). 
This creates a significant variation from the “pushing” 
position one strives for during an acceleration movement 
(10, 16). An athlete who would place his foot in this posi-
tion while trying to accelerate on the ground would pre-
maturely stand upright and take himself out of the optimal 
accelerating position. 

Protocol design is likely to influence the level of as-
sociation between different linear and agile movements, 
particularly whether straight sprints measure speed or ac-
celeration and the complexity and demands of an agility 

Figure 1 Modified agility T-test. Reprinted, bay permission of Sassi RH, Dardouri W, Yahmed MH, Gmada 
N, Mahfoudhi ME, Gharbi Z. Relative and absolute reliability of a modified agility T-test and its relationship 

with vertical jump and straight sprint. J Strength Cond Res. 2009 Sep; 23(6):1644-51.

2.5m 2.5m

5m

Depart/Arrivee' '
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Figure 2: Relationships between total time of Agility Test-test and absolute 
lower limb peak power
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Figure 3: Relationship between the total time of Agility Test-test, Squat Jump (SJ) 
and counter movement jump (CMJ)
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test. Previous research has shown that the strength of the 
relationship between linear sprint speed and planned agil-
ity is reduced with greater changes in direction. In the cur-
rent study, participants were required to perform a single 
agile movement with a moderate cutting angle while run-
ning forward, which can be considered a relatively simple 
agility task. 

Peterson et al. (15) reported a significant correlation 
between T-test and acceleration (20-yard as split time 
of 40- yard) and sprint velocity (40-yard) Pauole et al. 
(16) reported low to moderate significant correlations 
(p < 0.05) between T-test for change of direction speed 
and a 40-yard sprint (r = 0.73 for women and r = 0.55 
for men). Likewise, Little and Williams (11) reported a 
low significant correlation between agility (zigzag test, 
20 m) and acceleration (10 m) and maximum speed (20 
m). Nevertheless, Thomas and Nelson (22) indicate that 
T-test for change of direction they are specific or some-
what independent in nature with acceleration. Based on 
these results, it seems that change of direction speed and 
straight sprint were two specific determinant qualities on 
performance.

The reported relationships between agility test and both 
linear acceleration and planned agility are considerably 
stronger than has previously been reported for protocols 
utilizing a sport-specific stimulus. (21,4,7) Gabbett et al 
(8) found significant relationships between reactive agil-
ity and a number of planned agility tasks as well as linear 
sprinting; however, common variance was ≤34%, suggest-

Figure 4: Relationship between the total time of Agility Test-test, running speed of first 
step and running speed of 5-m acceleration

ing little generality in the different measures. Differences 
in the findings of the current study when compared with 
previous research might be the result of the protocol design 
(discussed above) or the stimulus used. Participants were 
required to react to a flashing light in the current study, a 
method that is being routinely used in an applied setting 
using commercially available timing gates. 

Jumping performance:
The few studies that have used more sensitive mea-

sures, such as height and power developed during the 
jump task, have all reported stronger correlations with 
T test agility (18, 11, 24). Peterson et al. (15) reported 
a significant correlation between T-test and vertical jump 
(CMJ) in women but not in men. Similarly, Pauole et al. 
(16) reported low to moderate significant correlations (p 
< 0.05) between T-test for change of direction speed and 
a vertical jump (r = 20.55 for women and r =20.49 for 
men). Young et al. (25) found low and non significant cor-
relation between CMJ Similarly, Webb and Lander (24) 
reported a low and non significant correlation between 
the ‘‘L’’ run test for change of direction speed and ver-
tical jump. In the women’s group, the common varianc-
es found between both MAT and FCMJ, and MAT and 
10mSS, were 25% and 14%, respectively. Agility is a very 
complex concept that requires interactions of physiologi-
cal and biomechanical components. In fact, the complex 
control motor and coordination of several muscle groups 
could contribute considerably to the change of direction 
speed performance (25).
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Identifying the predictive ability of more sensitive ki-
netic jump measures with agility test performance requires 
further research. The various jumps are performed with 
rapid stretching and height velocity contarctions of the 
muscles in the lower extremities. This is similar to sprint-
ing except that there is an increase in the vertical motion. 
The elastic properties of the muscles, with their stored en-
ergy, are necessary for maximal sprint performance (25). 
Furthermore, the elastic properties of the knee flexors and 
hip extensors to propel the body forward, and the capacity 
of these muscles to rapidly contract and produce the force 
needed to create velocity correlate well with 15 m sprint 
performance (22).These results of our study provide fur-
ther evidence suggesting that the relative explosive leg 
power in either the CMJ or SJ is an important aspect of 
total time of agility T-test.

Summary and conclusions.
It is concluded that total time of agility T-test is sig-

nificantly associated with the selected of athletic quali-
ties related to handball, i.e., explosive muscular power of 
lower limbs, vertical jump performance and acceleration 
ability 

Therefore, these results for top level handball players 
suggest that agility T-test is a unique fitness quality that is 
associated to several important physiological variables si-
multaneously. This finding is of great practical interest for 
coaches and fitness trainers and suggests that the agility 
T-test total time test may be considered a field test that is 
relevant to handball players and consequently maybe used 
in training prescription and talent identification. However, 
coaches and trainers were challenged to select the most 
appropriate 
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